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 :ٍقذٍح  ىيشثناخ

ىيؼَو   ٍٕ ػثاسج ػِ ستظ تٌن احلىاسُة ادلخريفٔ  ٍغ أدواخ و تشاٍط خمصصحNetworkاىشثناخ 
شنو إشاساخ مهشتائُح وَرٌ  اىشثنٍ و رىل إلذاحح اىرشاسك يف ٍا تُْها و ذرذفق ادلؼيىٍاخ ػرب اىشثنح ػيً

ذسافش ٕزٓ احلضً تذسظح ػاىُح ٍِ اىذقح حىت  ّقيها محضً صغًنج ٍِ ادلؼيىٍاخ تسشػاخ مثًنج ظذا وجية أُ
،،وَزمشّا ٕزا ادلصغيح مبصغيح اُ اىشثنح ٍٕ ػثاسج ػِ ستظ  ذصو خاىُح ٍِ األخغاء إىل اذلذف ادلغيىب

 .تٌن ظهاصَِ مَثُىذش أو امصش ٍِ أظو ذثاده اىثُاّاخ وادلؼيىٍاخ واىرشاسك أَضاء تادلصادس

    ىيشثناخوٕزج صىسج ذىضح منىرض تسُظ

 

 

  
 
 

 :اّىاع اىشثناخ 

LAN -1 

شثنح احلاسىب يف : وذؼين شثنح حاسىب حميُح ٍصاه Local Area Network ٕزا ادلصغيح َؼين
 .االذصاه ػِ عشَق اىنىاتو. تادلشاسمح يف ٍيفاخ وعاتؼاخ واظهضج اخشي ذقىً. ذىظذ يف ٍناُ واحذ. اىنيُح
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WAN-2  

يف تذاَح ظهىس  LAN  .وذؼين شثنح اىنَثُىذش يف ػذج ٍىاقغ Wide Area Network اخرصاس ىـ
اىيت ذرىصع ٍناذثها ػيً ٍساحاخ ُ دػٌ احرُاظاخ اىشثنح ىيششماخ اىنثًنجاىشثناخ مل ذرَنِ شثنامت

ذغىَش ّىع ظذَذ ٍِ اىشثناخ َقىً تشتظ اىشثناخ  شاسؼح سمبا ػيً ٍسرىي ػذج دوه ، ذلزا ماُ التذ ٍِ
 .احمليُح يف أحناء خمريفح ٍِ دوىح ٍاأو أُ َقىً تشتظ اىشثناخ احمليُح يف دوه خمريفح 

 او DSL او ISDN تٌن ادلىاقغ َنىُ ٍىدً او ّىع االسذثاط. ذشرشك ادلىاقغ يف ادلشاسمح تادليفاخ واىغثاػح

Cable او خظ ٍسرأظش leased line  . 
 MANs .   شثناخ إقيَُُح3-

ٌج ُّ تشتة اهيلدرث ؽوٓ خغعٖج يشبضبح أنتر ٌشتًٖب يً اهيدٌٖج يً ؽدث ٔ اهيديِب ّاسLANُٕ شتنج أنتر يً شتنج  
 عاّسنذهم أ ّ LAN اهضوة يخخوفج كوٖاًل ؽً أسزاء نٖبًأسزاء ال. ؽشراح إهٓ ضد أؽغيٕ ٖضل إهٓ يئج نٖوّيخر 

 .  هإلرشبل اهفؾبل هويؾوّيبح MAN خشخخدى ؽوٓ األغوة فٕ شتنج  اهخٕرشبلاإل

 
 .CAN  شثناخ اجلاٍؼاخ 4-

 

  :اىشثنح ذرنىُ تثساعح ٍِ شالز ٍنىّاخ

 

  قىاٌّن االذصاه :اىربوذىمىه ىالذصاه (1)

  ISDN مُثو او خظ: ساتظ تٌن اظهضج اىنَثُىذش ٍصال (2)

  او ٍا ٕى ظإض ىيَشاسمح مَيفاخ او عاتؼاخ: خذٍاخ اىشثنح (3)
 

  :(تشنو ػاً  )ْٕاك ّىػاُ ٍِ اىشثناخ 

 :اىْىع األوه  

 peer-to-peerىيْذ -َقىً ػيً ٍثذأ اىْذ

اىيت ذؤدَها يف اىشثنح مبؼىن أّٔ ال َىظذ  وفُٔ ذؼررب مجُغ مَثُىذشاخ اىشثنح ٍرساوَح ٍِ حُس اىىظُفح
ىيْذ، ٍغ تؼضها تشنو ٍثاشش، -األظهضج يف شثناخ اىْذ وذرصو. مادلضود مَثُىذش ٍؼٌن ذْاط تٔ ٍهاً ٍشمضَح

 اىضتىُ- مْها أقو محاَح وذنيفح ٍِ شثناخ ادلضود ه..ذثاده ادلؼيىٍاخ  مبا مينْها ٍِ

 :ذىضح شنو ٕزٓ اىشثناخواىصىسج اىراىُح  
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مينِ . (ادليفاخ تٌن االظهضج ٍشامو يف اداسج)فائذذٔ اقو ميفح وىنِ ال َؼَو تشنو فاػو تٌن االظهضج 
  . اظهضج10ادلرصيح اقو ٍِ  يف حاىح ػذد االظهضج (او اىرفنًن تاسرخذأٍ)اسرخذأٍ 

 

 :اىْىع اىصاين

 

  :client/serverادلضود /َقىً ػيً ٍثذأ اىضتىُ

، فَُا َسًَ serverيف ٕزا اىْىع َسًَ اىنَثُىذش ادلشمضٌ، اىزٌ َىفش اىرباٍط واىثُاّاخ ىغًنٓ، ادلضود 
. clientمو ٍِ اىنَثُىذشاخ اىيت ذرصو تٔ، اىضتىُ 

ويف ٕزج اىصىسج سْىضح ...  سًنفش 2000ادلضود ّظاً ذشغُو شثنٍ  ٍصو وّذوص/وذرغية شثناخ اىضتىُ
: ٕزا اىْىع 
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  :فىائذٕا

 

  َىظذ ّقغح سئُسُح وٍٕ ّقغح االذصاه ٍغ اجلهاص اخلادً

 

  امصش ميفح وىنْٔ امصش اٍاّا وامصش فاػيُح واقو ٍشامو يف االذصاه

 

ااىنرشوين وظهاص خادً  ظهاص خادً ىيَيفاخ وظهاص خادً ىيغاتؼاخ صظهاص خادً ىيربَذ: ْٕاك اّىاع ٍْٔ
 .ىالّرشّد

  :اّىاع اىشثناخ ٍِ ّاحُح ذصٌَُ االذصاه تٌن االظهضج

 

أو ذصٌَُ اىشثناخ مَا حييى ىيثؼض ذسَُرها.. حبسة عشَقح اىرصٌَُ .. اّىاع اىشثناخ       

يوذسٌ تثؼضها  اىشنو اىزٌ َسَح الظهضج اىشثنح تاُ ذرصو  ٍٕ  

عثيىىىظُا )اىشنو اىفُضَائٍ ىيشثنح    (اىشثناخ   -  Network Topologies  

ٍِ اّىاع ذصٌَُ    سئُسُح وْٕاىل اّىاع Network Topologies   وٍٕ :-
    اىشثناخ

  األوه  Bus Topologies  اىرصٌَُ اخلغٍ :-

ذرأىف ٍِ ماتو وحُذ ػيً اىشثنح ذرصو تٔ مو  ٍٕ شثنح اىْاقو اخلغٍ وتُْرها أسهو وأتسظ تُْح فهٍ
ػقذج وذْرقو ٕزٓ اىشساىح إىل مافح اىؼقذ ادلىظىدج ػيً اىشثنح  األظهضج وَسرغُغ أٌ ظهاص أُ َشسو إىل أٌ

 وَنىُ ادلشسو يف ٕزٓ اىيحظح ٕى ادلسُغش ػيً اىشثنح حىت َْرهٍ،قشائرها إال ادلشسئ ىٔ  وىنِ ال َسرغُغ

واحذ ذسرخذً  ٍِ ػَيُح اإلسساه ودلْغ اىرضاسب اىزٌ قذ َْرط ٍِ حماوىح إسساه ػذج أظهضج يف وقد
اىىصىه ادلرؼذد  اىشثنح ّىػا ٍِ اىرقُْح ادلسرخذٍح يف شثناخ اإلششّد وٍٕ ذقُْح ذؼشف يب

إرا أساد احذ األظهضج  واىرؼشَف اىثسُظ ذلا ٕى أّٔ  CSMA/CD   ترحسس احلاٍو ٍغ مشف اىرصادً
وىنِ ٍارا حيذز إرا ... حىت َْرهٍ   تو فئرا وظذٓ ٍشغىه َْرظشٌأُ َشسو سساىح فهى أوال َرحسس اىل

 مث إػادج احملاوىح  وٍِ احملاسِ يف  ػشىائُح ٍِ اىضٍِ أسسو ظهاصَِ يف ّفس احلظٔ َسقظ مال االشٌْن دلذج
اىرشمُة وسخُصح وٍِ اىسيثُاخ صؼىتح حتذد ادلشنيح ػيً اىشثنح مَا َؤشش  شثنح اىْاقو اخلغٍ أهنا سهيح

: وأىُنٌ صىسج ذىضح ٕزا اىْىع ٍِ اىرصاٌٍُ .. ادلىظىدج ػيً اىشثنح ػيً سشػح األداء  ػذد اىؼقذ
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 :-   Ring Topologies   اىصاين اىرصٌَُ احليقٍ 

اىْاحُح اىْظشَح حُس ذْرقو اإلشاساخ ٍِ ػقذج إىل  ٍٕ شثنح ذنىُ ػيً اىشنو اىذائشٌ ػيً األقو ٍِ
ػقذج ٍغ ػقذذٌن تشنو ٍثاشش ػقذج ذشسو ذلا وػقذج ذسثقثو ٍْها  أخشي يف إجتآ واحذ فقظ وذرصو مو

 اىشثنح ويف تؼض احلاالخ ذقىً ترقىَح اإلشاسج قثو متشَشٕا  إسساه أٌ سساىح ػرب وٍٕ ذشاسك تشنو فؼاه يف
....  اىؼقذج اىراىُح وٍٕ يف ٕزٓ احلاىح ػنس شثنح اىْاقو اخلغٍ   إىل

 احليقُح ٍِ أظو جتْة اىرضاسب ػيً عشَقح ذذػً متشَش اىؼالٍح  وٍٕ تثساعٔ َىظذ ػالٍح وذؼرَذ اىشثنح

ىرنىُ ٍشغىىح  ذذوس يف اىشثنح وػْذ سغثح احذ اىؼقذ تاإلسساه َْرظش حيت ميسل تاىؼالٍح مث َؼذه فُها
َرٌ اإلّرهاء ٍِ اإلسساه وٍِ   ذيل احلظح حيت وَشسيها ٍغ اإلشاسج فثزىل ال َسرغُغ أٌ شخص اإلسساه يف

سيثُاذٔ أّٔ ػْذ حذوز ٍشنيح َصؼة اىرحذَذ  حماسِ ٕزا اىْىع أّ أَضا سهو اىرشمُة وسخُص  و ٍِ
  :إىُنٌ صىسج ذىضُحُح ذلزا اىرصٌَُ.. ماٍو  وإرا اّقغغ اىنثو ذرىقف اىشثنح تشنو
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:-اىرصٌَُ اىْعٍَ    Star Topologies  اٌضبٌش  

جيرَغ فُٔ اىنُاتو اخلاصح   Hup  ٍىصع ٍشمضٌ  َؼررب ٕزا اىْىع ٍِ أفضو االّىاع وٕى َرَُض تىظذ
فؼاال ٍِ خاله قُأٍ ترقىَح اإلشاساخ ادلاسٓ إىُٔ ومينِ مزىل أُ َرٌ  ودمنِ أُ َنىُ ٕزا ادلىصع تاالظهضج

 يف اىشثنح اىىاحذٓ وٍِ إٌ حسْاخ ٕزا اىْىع ٍِ اىشثناخ أّٔ َسهو اجملَؼاخ ادلشمضَح ذىصُو ػذد ٍِ

َؤشش ػيً تاقٍ  وػضه أٌ ظضء ٍِ اىشثنح ال إضافح أو ػضه اىؼقذ ٍْٔ وسهىىح حتذد ادلشنيح ارا حذشد
.. األظضاء 

إىُنٌ صىسج ذىضُحُح ذلزا اىرصٌَُ 
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: 

 :-   Mesh  Topologies   اىرصٌَُ ٍرؼذد االجتإاخ اىشاتغ 

ىنْٔ امصش وشىقُح ففُٔ َرٌ ذىصُو اجلهاص يف ..  َنىُ اىرصٌَُ امصش ذؼقُذا ..يف ٕزا اىْىع  ٍِ اىشثناخ
..ٍغ اىؼذَذ ٍِ ادلَشاخ ىزىل  فأُ االحرُاعُح  ٍىظىدج. اىشثنح  

.... اىرصٌَُإىُنٌ صىسج ذىضُحُح ذلزا   
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 OSIمبادئ 

كانت مبنٌة  لكن العدٌد من الشبكات. و أوائل التسعٌنات زٌادة هائلة فً أعداد و أحجام الشبكات شهدت أواخر الثمانٌنات

العدٌد من الشبكات متوافقاً مع بعضه البعض و  بالنتٌجة لم ٌكن. باستعمال عملٌات تطبٌق مختلفة لألجهزة و البرامج 

 .مواصفات مختلفة أن تتصل ببعضها البعض أصبح من الصعب على الشبكات التً تستعمل

 ISO) International Standards المواصفات القٌاسٌة المشكلة قامت المؤسسةالدولٌة لتوحٌد لحل هذه

Organization ) بدراسة عدة أنظمة شبكات مثل Decent و SNA و TCP/IP نموذج شبكة ٌساعد  إلنشاء

 و كنتٌجة لهذه الدراسة (التشغٌل المتبادل قابلٌة )منشئً الشبكات على تطبٌق شبكات ستتصل ببعضها و تعمل سوٌة
م الذي كان النظام 1984المرجعً فً العام  OSI (Open System Interconnection ) أصدرت النموذج

مختلف  بمجموعة من المواصفات القٌاسٌة التً ضمنت توافقٌة و قابلٌة تشغٌل متبادل أكبر بٌن الذي زود المصنعٌن

  .أنواع تقنٌات الشبكة التً كانت تنتجها عدة شركات حول العالم

الوسائط إلى الكمبٌوتر  اتصاالت الشبكات أمر معقد، ٌجب أن تنتقل البٌانات على شكل إشارات الكترونٌة عبر إن عملٌة

ٌستطٌع المستلم أن ٌقرأها، تشترك عدة خطوات فً  فً الوجهة الصحٌحة ثم ٌتم تحوٌلها إلى نموذجها األصلً لكً

 فً عملٌة االتصاالت عبر. الطرٌقة األكثر فعالٌة لتنفٌذ اتصاالت الشبكة هً الطبقات  هذه العملٌة ، لهذا السبب فإن

  . الطبقات، تنجز كل طبقة مهمة محددة

 : التشبٌك هناك نوعان ألنظمة

 األنظمة المغلقة  -

  .األنظمة المفتوحة -

، و هو عكس النظام المفتوح  األنظمة المغلقة هً أنظمة تم تطوٌرها و امتالكها و التحكم بها لصالح جهة خصوصٌة

الشركات تتحكم بكل استخدامات التقنٌة ،النظام المفتوح  النظام المغلق ٌعنً أن شركة واحدة أو مجموعة صغٌرة من

 .استخدام التقنٌة بشكل حر بعنً أنه بإمكان عامة الناس

 

 :المرجعً OSI هدف النموذج *

نماذج أخرى إال أن معظم مصنعً الشبكات  هو النموذج الرئٌسً لالتصاالت الشبكٌة، رغم أن هناك OSI النموذج

عندما ٌرغبون تعلٌم المستخدمٌن كٌفٌة استعمال منتجاتهم ، إنهم  ، خاصة OSI الٌوم ٌربطون منتجاتهم بالنموذج

 . متوفرة لتعلٌم األشخاص كٌفٌة إرسال و تلقً البٌانات فً الشبكة ٌعتبرونه أفضل أداة

من فهم كٌفٌة انتقال  معاٌنة وظائف الشبكة التً تحدث فً كل طبقة و األهم أنه الهٌكل الذي ٌمكننا استعماله و هو ٌتٌح

المعلومات أو رزم البٌانات من البرامج التطبٌقٌة  المعلومات فً كل أرجاء الشبكة أضف أنه ٌمكننا من تخٌل انتقال

 إلى البرامج التطبٌقٌة األخرى الموجودة( األسالك مثالً )من خالل وسائط الشبكة  (الخ مثالً أوراق العمل، المستندات،)

  . من وسائط الشبكة فً كمبٌوتر آخر على الشبكة، حتى و لو كان المرسل و المتلقً ٌستخدمان أنواعاً مختلفة

توضح وظٌفة معٌنة فً الشبكة، هذا الفصل  المرجعً هناك سبع طبقات مرقمة، كل واحدة منها OSI فً النموذج

 :التالٌة تقسٌم الشبكة إلى الطبقات السبع ٌقدم المٌزات طبقات،إن لوظائف التشبٌك ٌدعى التوزٌع على

 .ٌقسم االتصال الشبكً إلى أجزاء أصغر و أبسط *

 . المواصفات القٌاسٌة لمكونات الشبكة للسماح بحدوث تطوٌر و دعم من عدة مصنعٌن ٌوحد *

 . ٌتٌح ألنواع مختلفة من أجهزة و برامج الشبكة بأن تتصل مع بعضها البعض *

 .تتطور بسرعة أكبر التغٌرات الحاصلة فً إحدى الطبقات من التأثٌر على الطبقات األخرى، لكً ٌمكن أن ٌمنع *

 .للفهم ٌقسم االتصال الشبكً إلى أجزاء أصغر لجعل تعلمها أسهل *

 

 :المرجعً OSI الطبقات السبع للنموذج *

  . OSI و قابلة لإلدارة أكثر فً النموذج تنقسم مشكلة نقل المعلومات بٌن الكمبٌوترات إلى سبع مشاكل أصغر

  بطبقة خاصة بها، كل مشكلة من المشاكل السبع األصغر ممثلة

 :الطبقات السبع هً

  physicalالطبقة الفٌزٌائٌة-1

  data-link طبقة وصلة البٌانات        2-

      networkةالشبك طبقة3-
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  transportل طبقة اإلرسا 4-

   session طبقة الجلسة-5

  presentation طبقة العرض  6-

 application طبقة التطبٌقات  7-

 

 

 .األسفل طبقة من طبقات الشبكة تقدم خدمة للطبقات األعلى منها بٌنما تستفٌد من خدمات الطبقات كل

بطبقات التطبٌقات و هً مخصصة  (الجلسة التطبٌقات و العرض و ) OSI تدعى الطبقات الثالثة العلٌا من النموذج

 . البٌانات و التشفٌر لتطبٌقات و برامج المستخدم و كٌفٌة تمثٌل

البٌانات على األسالك الفٌزٌائٌة عبر أجهزة الشبكات إلى المحطة  أما الطبقات األربعة الدنٌا فهً تعرفنا كٌف ٌتم نقل

  .النهاٌة إلى التطبٌق المقصودة و فً

المماثلة لها فً الجهاز المستقبل و هذا اإلتصال ال ٌكون فعلٌا بل  إن كل طبقة فً الجهاز المرسل تقوم باالتصال بالطبقة

 .منطقٌاً  ظاهرٌا أو

 

  : و تتم عملٌة االتصال بٌن الجهازٌن كما ٌلً *

البٌانات و ٌتم ترجمتها بالمرور على كل الطبقات  ٌتم إدخال البٌانات المطلوب إرسالها بواسطة التطبٌقات و تنتقل هذه

جاهزة  التطبٌقات و انتهاءاً بالطبقة الفٌزٌائٌة حٌث تكون البٌانات قد تحولت الى بتات فً الجهاز المرسل ابتداءاً بطبقة

 فً إرسالها و تسمى هذه العملٌة للنقل عبر األسالك بعد أن تضٌف كل طبقة معلومات خاصة إلى البٌانات التً ٌرغب

Encapsulation البٌانات بطبقات و عند وصولها إلى الجهاز المستقبل تمر OSI  بشكل معكوس بدءاً من الطبقة

 و تكون البٌانات الناتجة هً ما ٌراه De-Encapsulation التطبٌقات فً عملٌة تسمى الفٌزٌائٌة و انتهاءاً بطبقة

 . المستخدم المستقبل على جهازه

 

 :OSI طبقة من طبقات لنلق نظرة مفصلة على كل
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  :(Physical)  الطبقة الفٌزٌائٌة1الطبقة  *

 

 .إرسال البٌانات التً تم تجهٌزها من قبل الطبقات العلٌا عبر وسط اإلرسال و هً الطبقة المسؤولة عن

 تدعى جهد تمثٌل البٌانات التً ٌمكن أن تكون معلومات كنصوص، صور، أصوات، بوجود نبضات كهربائٌة ٌتم

(Voltage ) البصرٌة ، تدعى  على األسالك النحاسٌة الناقلة أو بنبضات ضوبٌة ضمن األلٌاف

 والمكونات .و الموصالت عملٌة اإلرسال بالترمٌز أو التعدٌل و ٌتم تنفٌذها باستخدام الكابالت

فما هى إال وسٌط لنقل  Repeaters وال HUB هذة الطبقة الكابالت وال التى تعمل فى

  بأى تعدٌل على البٌانات أو عمل إضافات علٌها البٌانات والتقوم

 نبضات كهربابٌه أو Bits وتكون البٌانات فى هذه المرحلة على شكل

 

* 

 :(Data-Link) طبقة وصلة البٌانات 2الطبقة 

 

 التشبٌك و اإلرسال الفٌزٌائً ، مما ٌمكن البٌانات من إٌجاد وجهتها المقصودة فً تقدم هذه الطبقة وصوالً إلى وسائط -

 . الشبكة

و هو العنوان الفٌزٌائً الموجود على ) MAC العناوٌن تقدم عبوراً موثوقاً به للبٌانات على وصلة فٌزٌائٌة باستعمال -

 .(بطاقة الشبكة

 .لتنظٌم أو تجمٌع بتات البٌانات و التحكم باإلنسٌاب ( Framing) التأطٌر تستعمل -

كلها اإلرسال فً  الختٌار أي كمبٌوتر سٌرسل بٌاناته الثنائٌة ، من مجموعة كمبٌوترات تحاول MAC الـ تستعمل -

 .الوقت نفسه

التروٌسة و ) Header تضٌف إلٌها أجزاء الرأس Frames بعد أن تقوم بتقسٌم البٌانات إلى أجزاء أصغر تسمى

 و اللتان تحوٌان على معلومات تحكم للتأكد Trailer و الذٌل (أضٌفت فً مقدمة الرزمة تعنً أن معلومات العنوان قد

 .من خلو اإلطارات من أي أخطاء

 :(Network)  طبقة الشبكة3الطبقة  *

 

  .الشبكة عنونة الرسائل و ترجمة العناوٌن المنطقٌة و األسماء إلى عناوٌن مادٌة تفهمها و هً مسؤولة عن

 192.168.0.100: العنوان المنطقً قد ٌكون برٌد إلكترونً أو عنوان إنترنت بهذا الشكل

  .5A.01.60.8c.01.03: أما العنوان المادي فٌكون بهذا الشكل

تعمل  Routers الموجهات تقوم هذه الطبقة باختٌار أنسب مسار بٌن الجهاز المرسل و المستقبل ، لهذا فإن أجهزة و

 .من ضمن هذه الطبقة

 

 :(Transport)  طبقة النقل4الطبقة  *

 

 :الوجهة، تضم خدمات النقل الخدمات األساسٌة التالٌة تعّرف طبقة النقل وصل طرف إلى طرف بٌن تطبٌقات المصدر و

 . segments األعلى إلى أجزاء تقسٌم بٌانات التطبٌقات *

 .المستقبلة إقامة العملٌات بٌن األجهزة المرسلة و *

 .بإرسال رسالة تعلم بإستالمها للبٌانات ضمان وثوقٌة و دقة البٌانات حٌث أنها تقوم فً الجهاز المستقبل *

 .التحكم بتدفق هذه البٌانات *

  .تقوم باختٌار المسار األفضل إلرسال تلك البٌانات كما

لتعقب  (أو المقابس)و هما ٌستخدمان أرقام المنافذ  UDP و TCP البروتوكوالن  هما4أهم بروتوكوالت الطبقة 

 .األعلى المختلفة التً تعبر الشبكة فً الوقت نفسه، لتمرٌر المعلومات إلى الطبقة المحادثات

 

 : (Session) طبقة الجلسة :5الطبقة  *

 

اتصاالتهما و تبادل البٌانات، تقسم هذه الطبقة االتصاالت بٌن نظامٌن إلى وحدات  تسمح طبقة الجلسة لتطبٌقٌن بمزامنة
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 و تقدم نقاط التزامن القصوى و الدنٌا خالل هذا االتصال،بمعنى آخر حوار

 .الجهازٌن، لبرنامجٌن على كمبٌوترٌن مختلفٌن بإجراء اتصال و استخدام هذا االتصال و إنهائه بٌن إنها تسمح

تقارٌر عن االتصاالت التً تجرٌها و تقوم  كما أن هذه الطبقة مسؤولة عن التعرف على األجهزة و أسماءها و إصدار

 ترتٌب الرسائل المرسلة حسب وقت إرسالها و مدة إرسال كل رسالة هذه الطبقة أٌضا ببعض مهام اإلدارة مثل

 : التً تعمل ضمن هذه الطبقة ما ٌلً و من البروتوكوالت

 

 . x-window نظام *

 . AppleTalk (ASP) بروتوكول الجلسة *

 .(DNA SCP) بروتوكول التحكم بالجلسة لبنٌة الشبكة الرقمٌة *

*( Network File System) NFS. 

جزء من البٌانات تم إرساله عند توقف الشبكة عن العمل و ذلك لكً ٌتم إرسال  كما تقوم هذه الطبقة بأخذ عٌنة من آخر

 .اإلرسال عندما تعود الشبكة إلى العمل من النقطة التً توقف عندها البٌانات

 

 

 : (Presentation) طبقة العرض :6 الطبقة *

 

ترسلها طبقة التطبٌقات من أحد األنظمة ستقرأها طبقة التطبٌقات فً نظام آخر  تضمن طبقة العرض أن المعلومات التً

الطبقة أٌضا بضغط البٌانات  لزم األمر ٌمكن أن تترجم هذه الطبقة بٌن عدة تنسٌقات بٌانات مختلفة ، و تقوم هذه و إذا

لكً نفهم المبدأ بشكل أفضل، لنفرض أن لدٌنا . الرسائل  لتقلٌل عدد البتات التً ٌجب نقلها باإلضافة إلى تشفٌر

، الطرٌقة الوحٌدة لكً ٌفهم كالهما اآلخر هً بجعل شخص آخر ٌقوم بالترجمة ،  شخصٌن ٌتحدثان لغتٌن مختلفتٌن

 . طبقة العرض أو التقدٌم بوظٌفة المترجم لألجهزة التً تحتاج لالتصال عبر الشبكة تقوم

 :المعاٌٌر  أٌضاً كٌف ٌتم عرض الصور الرسومٌة ، من هذه6تحدد معاٌٌر الطبقة 

 

* PICT تنسٌق صور مستخدم لنقل رسوم QuickDraw نظام التشغٌل بٌن البرامج على MAC . 

* TIFF النقطٌة عالٌة الدقة تنسٌق ملف الصور المعلمة تنسٌق من أجل الصور. 

* JPEGًٌستخدم غالباً لضغط الصور من صور و رسوم  تنسٌق مجموعة خبراء التصوٌر المتحدٌن تنسٌق رسوم

 .معقدة

 :الصوت و الصور المتحركة ، ٌوجد ضمن هذه المعاٌٌر ماٌلً  األخرى عرض6تقود معاٌٌر الطبقة 

* MIDI من أجل الموسٌقى الرقمٌة: الرقمٌة لألدوات الموسٌقٌة الواجهة . 

* MPEG معٌار لضغط و ترمٌز الفٌدٌو المتحرك من أجل األقراص: خبراء الصور المتحركة تنسٌق مجموعة 

 .و التخزٌن الرقمً CD المضغوطة

* QuickTime البرامج على كل من أنظمة التشغٌل معٌار ٌعالج الصوت و الفٌدٌو من أجل MAC  و الكمبٌوترات

 .الشخصٌة

 

 

 :(Application) طبقة التطبٌقات: 7الطبقة  *

 

 الطبقة األقرب للمستخدم و التً ٌتحكم فٌها المستخدم مباشرة و هً

أخرى  لتطبٌقات المستخدم ، إنها تختلف عن الطبقات األخرى فً أنها ال تقدم خدمات ألي طبقة و تقدم خدمات الشبكة

برامج أوراق العمل و برامج معالجة  األمثلة عن هكذا تطبٌقات هً . OSI بل فقط للتطبٌقات الواقعة خارج النموذج

 .المصارف النصوص و برامج موظفً الصندوق فً

 .البٌانات وبرامج البرٌد اإللكترونً تدعم هذه الطبقة عدة برامج منها برامج نقل الملفات و برامج قواعد

 . HTTP و Telnet :من البروتوكوالت التً تعمل فً هذه الطبقة

 :لنر اآلن الكٌفٌة التً تتصل و تتفاعل بواسطتها هذه الطبقات معا
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 ٌطلق على الهٌبة القٌاسٌة التً ٌقوم البروتوكول بتشكٌل البٌانات المارة بٌن الطبقات علٌها اسم

Protocol Data Unit  ًو تقوم الواجهة الفاصلة بٌن كل طبقتٌن بتعرٌف العملٌات و الخدمات الت

 .Primitives و تسمى هذه العملٌات  توفرها الطبقة السفلى لجارتها العلٌا

و لكً تقوم أي طبقة علٌا بالوصول الى الطبقة المجاورة السفلى فإنها ال بد أن تستخدم عنوانا 

 و ٌمكن تصور هذا العنوان كمنفذ منطقً تمر البٌانات من خالله  Service Access Point ٌسمى

لٌصف اسم المنفذ الخاص بكل  SAP و ٌضاف الحرف األول من اسم كل طبقة لهذا المصطلح

 .NSAP  ٌسمى Network ، فمنفذ طبقة طبقة

:عند مرور البٌانات من طبقة ألخرى فإنه من الممكن استخدام نوعٌن من الخدمات هما  

1- Confirmed.  

2- Unconfirmed 

  

 :Confirmed تستخدم فً الخدمة  التًالعملٌات

 . Requestالطلب  -1

 . Indicationاإلشارة  -2

 . Responseالرد  -3

 . Confirmالتأكٌد  -4

  أما فً الخدمة Unconfirmed فتستخدم

Request الطلب .  -1 

2 - Indication اإلشارة 

اجهزة الشبكت 
 :بطاقة الشبكة

 ( (NICٌىٍ َزّىٓ عهبص اٌىّجُىرش ِٓ اإلرظبي ثبٌشجىخ الثذ ٌٗ ِٓ ثـبلخ اٌشجىخ

  ( net work interface card )
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روزرب ثـبلخ اٌشجىخ ٍ٘ اٌىاعهخ اٌيت رظً ثٌن عهض اٌىّجُىرش وعٍه اٌشجىخ وثذوهنب ال رغزـُن اٌىّجُىرشاد 
. اإلرظبي فُّب ثُٕهب ِٓ خالي اٌشجىخ 

: َزٍخض دوس ثـبلخ اٌشجىخ ثبالِىس اٌزبٌُخ 

ربؼًن اٌجُبٔبد ٌجضهب هٍٍ اٌشجىخ  -1

ئسعبي اٌجُبٔبد هٍٍ اٌشجىخ  -2

اٌزؾىُ ثزذفك اٌجُبٔبد ثٌن اٌىّجُىرش ووعؾ اإلسعبي  -3

رشمجخ اإلشبساد اٌىهشثُخ ِٓ اعالن اٌشجىبد ايل ثزبد َفهّهب ِوبجل اٌىّجُىرش وهٕذِب رشَذ اسعبي اٌجُبٔبد -4
. فغٕهب رزشعُ ئشبساد اٌىّجُىرش اٌشلُّخ ايل ٔجؼبد وهشثبئُخ َغزـُن عغٍه اٌشجىخ محٍهب

( (IEEE و٘زا اٌوٕىاْ ربذدٖ جلٕخ MAC ADDRESSوً ثـبلخ شجىخ سبزٍه هٕىاْ شجىخ فشَذ 

 institute of electrical and electronic engineers 

ثذ وَىىْ سلضْ 48و٘زٖ اٌٍغٕخ زبظض رلّىهخ ِٓ اٌوٕبوَٓ ٌىً ِظٕن ِٓ ِظٕوٍ ثـبلخ اٌشجىخ وَىىْ ِٓ 
ثذ هٍٍ روشَف ٌٍّظٕن واالخشٌ هٍٍ اٌشلُ ادلزغٍغً ٌٍجـبلخ 24داخً راوشح اٌمشاءح فمؾ وحيزىٌ اوي 

رمىَ اٌجـبلخ ثٕشش هٕىاهنب هٍٍ اٌشجىخ شلب َغّؼ ٌالعهضح ثبٌزخبؿت فُّب ثُٕهب ورىعُٗ اٌجُبٔبد ايل وعهزهب 
. اٌظؾُؾخ وربزىٌ ثـبلخ اٌشجىخ هٍٍ اعضْاء ِبدَخ وثشرلُخ 

ايل اجلشَبْ ثشىً  (bus)ثـبلخ اٌشجىخ ٍ٘ ادلغإٌخ هٓ ربىًَُ اٌجُبٔبد ِٓ اجلشَبْ ثشىً ِزىاصٌ هٍٍ ٔبلً 
 رمىَ ثـبلخ اٌشجىخ transceiverادلغزمجً /ِزغٍغً هٍٍ عٍه اٌشجىخ واٌزٌ َمىَ هبزٖ ادلهّخ ٘ى اٌشاعً

: ثزٕلُُ هٍُّخ ثش اٌجُبٔبد هٍٍ اٌشجىخ ورٌه ثبٌمُبَ ثبخلـىاد اٌزبٌُخ 

ٔمً اٌجُبٔبد ِٓ اٌىّجُىرش ايل اٌجـبلخ -1

زبضَٓ اٌجُبٔبد ِإلزب هٍٍ اٌجـبلخ سبهُذا ٌجضهب هٍٍ اٌغٍه -2

ئعشاء رفبُ٘ هٍٍ ششوؽ ٔمً اٌجُبٔبد ثٌن اٌجـبلخ ادلشعٍخ واٌجـبلخ ادلغزمجٍخ -3

اٌزؾىُ ثزذفك اٌجُبٔبد هٍٍ اٌشجىخ  -4

: ؿشَمخ اٌوًّ
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رمىَ ثـبلخ اٌشجىخ ثاسعبي اشبسح ايل اٌىّجُىرش ؿبٌجخ ِٕٗ ثُبٔبد ِوُٕخ  مث َمىَ ٔبلً اٌجُبٔبد يف اٌىّجُىرش ثٕمً 
اٌجُبٔبد ادلـٍىثخ ِٓ صاوشح اٌىّجُىرشايل اٌجـبلخ  غبٌجب ِب رىىْ عشهخ ٔمً اٌجُبٔبد ِٓ إٌبلً ايل اٌجـبلخ اورب ِٓ 

 هٍٍ  ramعشهخ ٔمً اٌجُبٔبد ِٓ اٌجـبلخ ايل اٌغٍه ذلزا فاْ عضء ِٓ ٘زٖ اٌجُبٔبد جيت زبضَٕهب ِإلزب يف صاوشح 
  Bufferingاٌجـبلخ هٍٍ اْ رزّىٓ اٌجـبلخ ِٓ ثضهب هٍٍ اٌغٍه ٘زٖ اٌزمُٕخ رغٍّ 

: ادلضاَب اٌيت جيت اْ َزفك هٍُهب اٌجـبلبد ٌىٍ َزُ اإلرظبي ثُٕهب

احلغُ االلظٍ جملّىهخ اٌجُبٔبد اٌيت عُزُ اسعبذلب -1

ِمذاس اٌجُبٔبد اٌيت عُزُ اسعبذلب  -2

فزشح اٌضِٓ اٌيت رفظً ثٌن ئسعبي ؽضَ اٌجُبٔبد -3

فزشح اٌضِٓ اٌيت جيت أزلبس٘ب لجً احلظىي هٍٍ ربوُذ وطىي اٌجُبٔبد  -4

عشهخ ٔمً اٌجُبٔبد  -5

دبغشد اإلرفبق هٍٍ اٌمؼبَب اٌغبثمخ رجذاء هٍُّخ رجبدي اٌجُبٔبد ثٌن اٌجـبلبد  

: رمىَ ثـبلخ اٌشجىخ ثوذد ِٓ ِهبَ اٌزؾىُ رشًّ

ِشالجخ اإلرظبي -1

ؿٍت ؽضَ اٌجُبٔبد واٌزوشف هٍُهب ثبٌزبوذ ِٓ هٕىاْ اٌىعهخ ادلىعىد يف احلضِخ ٘ى ٔفغٗ هٕىاْ اٌجـبلخ اٌيت -2
عزغزٍُ احلضِخ  

ئوزشبف االخـبء وؽٍهب  -3

 : Modems المودم

ِٓ ادلوشوف أٗ ديىٓ سثؾ عهبصٌ ؽبعت هٓ ؿشَك اعالن اذلىارف رغًّ ٘زٖ األعهضح أو ادلىىٔبد اٌيت ربمك 
 ، DEModulator و MOdulator  و٘زا اإلعُ ِأخىر ِٓ وٍّزٌن مهب Modems ِضً ٘زا اإلرظبي 

. فبٌىّجُىرشاد رزوبًِ ِن اٌجُبٔبد وٕجؼبد ئٌىزشؤُخ سلُّخ ثُّٕب خـىؽ اذلبرف ال ربًّ عىي إٌجؼبد اٌزّبصٍُخ

: وُف َوًّ ادلىدَ 

. هٕذ اجلهبص ادلشعً َمىَ ادلىدَ ثزؾىًَ ئشبساد اٌىّجُىرش اٌشلُّخ اىل ئشبساد سببصٍُخ -1
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 .رٕزمً ٘زٖ اإلشبساد اٌزّبصٍُخ هرب خـىؽ اذلبرف-  -2
هٕذ اجلهبص ادلغزمجً َمىَ ادلىدَ ثوٍُّخ هىغُخ فُؾىي اإلشبساد اٌزّبصٍُخ اىل ئشبساد سلُّخ َفهّهب -  -3

 .اٌىّجُىرش
 

: رٕمغُ ادلىدِبد اىل لغٌّن 

( Internl )داخٍٍ و َشوت داخً عهبص اٌىّجُىرش -1
 External– خبسعٍ و َزظً ِن اٌىّجُىرش ثبعزخذاَ عٍه رغٍغٍٍ  -2

. أٔلش اٌظىسح. RJ-11رزظً ادلىدِبد خبؾ اذلبرف ثبعزخذاَ ِشجه 

: ٕ٘بن ٔىهبْ ِٓ خـىؽ اذلبرف ديىٓ اعزخذاِهب ِن ادلىدِبد

 dial-up network linesو ٍ٘ خـىؽ اذلبرف اإلهزُبدَخ  -1
 leased lines- اخلـىؽ ادلإعشح  -2

ِن إٌىم األوي اإلهزُبدَخ فاْ هًٍ ادلغزخذَ أْ جيشٌ ئرظبال يف وً ِشح َشَذ فُهب اعزخذاَ ادلىدَ، و 
 56روزرب ٘زٖ اٌـشَمخ ثـُئخ و غًن فوبٌخ يف ئسعبي اٌجُبٔبد و أورب عشهخ شلىٓ احلظىي هٍُهب ال رزغبوص 

.  وٍُىثذ يف اٌضبُٔخ
 عبهخ و ال ربزبط إلعشاء أٌ ارظبي ِن وً اعزخذاَ 24ثُّٕب إٌىم اٌضبين ادلإعشح فهٍ عب٘ضح ؿىاي 

ٌٍّىدَ ، وّب أْ عىدح ٘زٖ اخلـىؽ أورب ِٓ عىدح خـىؽ اذلبرف ادلخظظخ ٌٕمً اٌظىد ، أِب 
رمبط .  ُِغبثذ يف اٌضبُٔخ أو أوضش يف اٌضبُٔخ 45 وٍُىثذ يف اٌضبُٔخ و 64عشهزهب فهٍ رزشاوػ ِب ثٌن 

 يف اٌضبُٔخ ، ديىٓ فهُ اٌجبود ثأٔٗ عشهخ Baudعشهخ ادلىدَ ثبٌجذ يف اٌضبُٔخ أو دبمُبط آخش َغًّ ثبود 
رزثزة ِىعخ اٌظىد اٌيت ربًّ اٌجذ ِٓ اٌجُبٔبد هرب خـىؽ اذلبرف ، يف ثذاَخ اٌضّبُٕٔبد وبْ ِوذي 
اٌجذ يف اٌضبُٔخ و ِوذي اٌجبود يف اٌضبُٔخ ِزغبوٌَن فىً لّخ ِىعخ أو لبههب وبٔذ لبدسح هًٍ محً ثذ 

واؽذ ِٓ اٌجُبٔبد ، أِب اِْ و ِن رـىساد رمُٕخ ػغؾ اٌجُبٔبد فاْ وً لّخ أو لبم ِىعخ رغزـُن محً 
 ثبود يف اٌضبُٔخ فأٗ َغزـُن 28.800أوضش ِٓ ثذ واؽذ فّضال ؽبٌُب ئرا وبٔذ عشهخ ادلىدَ رغبوٌ 

 ثذ  115.200ئسعبي اٌجُبٔبد ثغشهخ لذ رظً اىل 
 the International يف اٌضبُٔخ هنبَخ اٌضّبُٕٔبد لبَ اإلرببد اٌذويل ٌإلرظبالد
Telecommunications Union(ITU) ًثزـىَش ِوبًَن ٌؼغؾ  اٌجُبٔبد ٌُزُ دهّهب ِٓ لج 

 و رزىىْ ِٓ سلُ حيذد ادلوُبس ادلـٍىة، و Vِظٕوٍ ادلىدِبد ، و روشف ٘زٖ ادلىاطفبد ثغٍغٍخ 
:  رزؼّٓ ٘زٖ ادلوبًَن ِب ٍٍَ
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V.22bis - 2400 bps-1   
2 -V.32 - 9600 bps  
3 -V.32bis - 14,400 bps  
4 -V.32terbo - 19,000 bps  
5 -V.34 - 28,800 bps  

6- V.34bis - 33.600 bps  
7- V.90 - 57,000 bps  

:  ٕ٘بن ؿشَمزبْ إلسعبي اٌجُبٔبد رغزخذِهّب ادلىدِبد وفمب ٌجُئخ اإلرظبي اٌيت روًّ فُهب 
 
غًن ِزضإِخ - 1
ِزضإِخ -2

يف اإلرظبالد غًن ادلزضإِخ رشعً اٌجُبٔبد هًٍ شىً رُبس ِززبثن و ِغزّش ِٓ اإلشبساد و َزُ ربىًَ وً 
سِض أو ؽشف أو سلُ اىل عٍغٍخ ِٓ اٌجزبد و َزُ اٌفظً ثٌن وً عٍغٍخ واٌيت رٍُهب ثجذ َشًن اىل ثذاَخ 

 و ثذ َشًن اىل هنبَخ Start Bitاٌغٍغٍخ 
 ، و جيت هًٍ وً ِٓ ادلىدَ ادلشعً و ادلغزمجً أْ َزفمب هًٍ رزبثن ثذ اٌجذاَخ و Stop Bitاٌغٍغٍخ 

إٌهبَخ، و ٘زٖ اإلرظبالد رغًّ غًن ِزضإِخ ألهنب ال رغزخذَ أٌ ٔلبَ ٌٍزىلُذ ٌزٕغُك اإلسعبي ثٌن 
اجلهبص ادلشعً و اجلهبص ادلغزمجً، فبجلهبص األوي ثجغبؿخ َشعً اٌجُبٔبد و اجلهبص اٌضبين ثٕفظ اٌجغبؿخ 

َغزمجٍهب مث جيشٌ هٍُهب اخزجبسا ٌُزأوذ ِٓ رـبثك اٌجُبٔبد ادلشعٍخ و ادلغزمجٍخ و َىىْ سثن اٌجُبٔبد ادلشعٍخ 
هجبسح هٓ ِوٍىِبد ربىُ و ٔلشا إلؽزّبي ؽذوس أخـبء فاْ اٌجُبٔبد ادلشعٍخ رىىْ ربزىٌ هًٍ ثذ 

 َغزخذَ ٌغشع فؾض اٌجُبٔبد و اٌزأوذ ِٓ خٍى٘ب ِٓ أخـبء و رٌه Parity Bitخبص َغًّ 
.  ثبٌزأوذ ِٓ رغبوٌ هذد اٌجزبد ادلشعٍخ وادلغزمجٍخ

 
 ثذ يف اٌضبُٔخ و ثبعزخذاَ 33.400رظً عشهخ ئسعبي اٌجُبٔبد ثبعزخذاَ اإلرظبالد اٌالِزضإِخ اىل 

.   ثذ يف اٌضبُٔخ115.200رمُٕبد اٌؼغؾ رظً اٌغشهخ اىل 
 

:  َوزّذ أداء اإلرظبالد اٌالِزضإِخ هًٍ هبٌٍِن
 
1 -Channel Speed ِٓ أو عشهخ اٌمٕبح و ٘ى اٌوبًِ اٌزٌ َظف ِذي عشهخ وػن اٌجزبد 
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.  لٕبح اإلرظبي اٌجُبٔبد هًٍ
2 -Throughput و ٘ى ِمُبط دلمذاس ادلوٍىِبد ادلفُذح اٌيت رورب لٕبح اإلرظبي و ِٓ ادلّىٓ صَبدح 

٘زا ادلمذاس ثبعزخذاَ رمُٕبد اٌؼغؾ و اٌيت روًّ هًٍ ئصاٌخ اٌوٕبطش اٌوبؿٍخ و غًن ادلفُذح أو األعضاء 
.  اٌفبسغخ ِٓ اٌجُبٔبد ادلشعٍخ

 
.  و ثبٌزؾىُ اجلُذ ثبٌوبٌٍِن اٌغبثمٌن ِٓ ادلّىٓ ربغٌن األداء ثشىً ٍِؾىف

 
أِب اإلرظبالد ادلزضإِخ فزغزخذَ ٔلبَ رىلُذ ٌزٕغُك اإلرظبي ثٌن اجلهبصَٓ ادلشعً و ادلغزمجً، يف ٘زا 

 َزُ فظٍهب و ئسعبذلب هرب Framesإٌىم ِٓ اإلرظبالد فاْ رلّىهبد ِٓ اٌجزبد رغًّ ئؿبساد 
األعالن ، و ؽُش أْ اٌجزبد رشعً و رغزمجً يف ٔلبَ صِين زلذد فٍُظ ٕ٘بن ؽبعخ إلعزخذاَ ثذ ثذاَخ 

و ثذ رىلف فبإلسعبي َزىلف ِن هنبَخ اإلؿبس و َجذأ ِٓ عذَذ ِن ثذاَخ ئؿبس عذَذ ، و يف ؽبٌخ 
.  ؽذوس أخـبء َزُ ثجغبؿخ ئهبدح ئسعبي اٌجُبٔبد و ٘زا إٌلبَ َوزرب أوضش فوبٌُخ ِٓ إٌلبَ اٌغبثك

 
:  أِب اٌربورىوىالد األعبعُخ ادلغزخذِخ يف ٘زا إٌىم ِٓ اإلرظبالد فهٍ 

 
1 -Synchronous Data Link Control (SDLC  .
2 -High-level Data Link Control (HDLC  .
3 -Binary Synchronous Communications Protocol (Bisync  
 

رمىَ ثشورىوىالد اإلرظبالد ادلزضإِخ ثبٌمُبَ دبغّىهخ ِٓ ادلهبَ ال رغزخذَ يف اإلرظبالد اٌالِزضإِخ 
:  وٍ٘ 

 
.  رمغُُ اٌجُبٔبد اىل ئؿبساد- 1
.  ئػبفخ ِوٍىِبد ربىُ- 2
.  فؾض ٌٍّوٍىِبد ٌزىفًن ربىُ ثبألخـبء- 3
 

روزرب ادلىدِبد ادلزضإِخ أغًٍ و أوضش رىٍفخ ِٓ ادلىدِبد اٌالِزضإِخ و رٌه ألهنب ربزىٌ هًٍ ِىىٔبد 
خبطخ ٌزؾمُك اٌزضآِ، و روزرب ادلىدِبد غًن ادلزضإِخ األوضش ئٔزشب 
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:  Routerالموجهات 

 رظبُُِ رواد شجىبد ألغبَ ِٓ رزىىْ اٌيت د اٌجُئب ئرظبال يف وحيمك احملٍُخ اٌشجىخ ٌزىعُن َغزخذَ عهبص ٘ى
سلزٍفخ  وثشورىوىالد

 :ِٕهب ٌٍغغىس ِشبثٗ ثأهّبي ادلىعهبد رمىَ

ادلخزٍفخ  اٌشجىخ ألغبَ ثٌن ادلشوس ؽشوخ فٍزشٖ .1-

ًِوب  اٌشجىخ ألغبَ سثؾ .2-

  Message Broadcastادلغزخذٌِن  جلُّن ادلىعهخ اٌشعبئً دبشوس رغّؼ ال اجلغىس وثوىظ وٌىٕهب

ًّب ادلىعهبد رىفش هبَ ثشىً اٌشجىبد  ثٌن ادلشوس حبشوخ أفؼً ربى

أْ  رغزـُن وّب ، اٌجُبٔبد ؽضَ ربٍّهب واٌيت اٌشجىخ ٌوٕىٔخ ادلومذح ادلوٍىِبد لشاءح ادلىعهبد رغزـُن

 اٌشجىبد ادلخزٍفخ ثٌن ٌٍربورىوىالد زلذدح ِوٍىِبد ثزجبدي ثزاٌه ورمىَ شجىبد هذح هرب احلضَ ٘زٖ رىعٗ

 ٘زٖ ذلب اعزخذاَ َزُؼ وراٌه ، اٌشجىخ هٍٍ األخشي ادلىعهبد ِن اٌزىعُٗ ِوٍىِبد دبشبسوخ ادلىعهبد رمىَ وّب
 ادلوٍىِبد ٘زٖ رغزخذَ ،وّب االرظبي ربمُك يف رفشً اٌيت اٌىاعوخ اٌشجىخ سواثؾ ؽىي اٌزىعُٗ إلهبدح ادلوٍىِبد

 .رزٍمب٘ب اٌيت اٌجُبٔبد ؽضَ ٌزىعُٗ األٔغت وادلغبس ادلٕفز الخزُبس

 أدق دبوىن  أوTCP/IPثشورىوىي  ثزشمجخ ثبٌمُبَ اٌىاعوخ واٌشجىبد احملٍُخ اٌشجىخ ثٌن اٌشثؾ ادلىعهبد رغزـُن
 َفهّهب طُغخ ئيل احملٍُخ  يف اٌشجىخTCP/IPثشورىوىي  َفهّهب طُغخ ِٓ اٌجُبٔبد ؽضِخ يف اٌىعهخ هٕىاْ رشمجخ

 .Frame Relayثشورىوىي 

ًِب ألٍهب وربذَذ اٌشجىخ هٍٍ ادلغبساد دبشالجخ ادلىعٗ اٌىاعوخ َمىَ اٌشجىخ يف  ، هرب٘ب اٌجُبٔبد ؽضَ ٌزىعُٗ اصدؽب
آخش   ِغبس اخزُبس ادلّىٓ ِٓ فأٗ ادلغزمجً يف ِضدمًحب اخزُبسٖ مت اٌزٌ ادلغبس ٘زا أطجؼ أْ ويف ؽبٌخ

رغزمجٍهب  اٌيت احلضَ وعهخ هٕىاْ ٌزؾذَذ اٌزىصَن عذوي ادلىعهبد رغزخذَ

 :اٌزبٌُخ ادلوٍىِبد هٍٍ اٌزىعُٗ عذوي حيزىٌ

اٌشجىخ  هٕبوَٓ مجُن .1
 األخشي ثبٌشجىخ االرظبي وُفُخ .2
 اٌشجىخ ِىعهبد ثٌن ادلزىفشح ادلغبساد .3
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 ادلغبساد ٘زٖ هرب اٌجُبٔبد ئسعبي رىٍفخ .4

 اٌشجىخ ورزوشف هٍٍ ادلىعهبد ِٓ غًن٘ب ِن ثبٌزؾذس ذلب رغّؼ اٌيت اٌشجىبد أسلبَ هٍٍ اٌشجىبد رزوشف
شجىخ  ثـبلخ وً ذلب رٕزٍّ اٌيت اٌشجىبد هٕبوَٓ هٍٍ وزاٌه

 رغزخذِهب اجلغىس، اٌيت رٍه هٓ زبزٍف ادلىعهبد رغزخذِهب اٌيت اٌزىعُٗ عذاوي أْ ٔالؽق أْ ادلهُ ِٓ
 هٍٍ عهبص  ٌىMACًثشورىوىي  هٕبوَٓ هٍٍ ربزىٌ اجلغىس يف اٌزىعُٗ عذاوي أْ يف االخزالف وَىّٓ
 هٕىاْ هٍٍ وٌُظ ادلشرجـخ ًِوب اٌشجىبد هٕبوَٓ هٍٍ ٌٍّىعهبد اٌزىعُٗ عذاوي هٍٍ ربزىٌ ثُّٕب ، اٌشجىخ

اٌشجىخ  هٍٍ عهبص وً

اخلىاسصُِبد  و٘زٖ اٌزىعُٗ، عذاوي ِن سلزٍفخ  رىعAlgorithmsُٗخىاسصُِبد  ادلىعهبد  رغزخذَ
 :رزؼّٓ

1. OSPE ( Open Short test First) 
2. RIP ( Routing Information Protocol) 
3. NLSP ( Netware Link Services 

Protocol)            

 ثُبٔبد وً ؽضِخ هٍٍ ِومذح ثوٍُّبد رمىَ أْ جيت ادلىعهبد ألْ وراٌه اجلغىس أغٍت ِٓ أثـأ ادلىعهبد روزرب
 َمىَ ثزىعُٗ األوي ادلىعٗ فأْ ثوُذح شجىخ ئيل ِىعهخ رىىْ واٌيت اٌجُبٔبد ؽضَ ادلىعهبد رزغٍُ رزٍمب٘ب هٕذِب

 ِٓ ثبدلشوس ؽضَ اٌجُبٔبد رمىَ ثُّٕب ، أٌُهب احلضِخ رغٍُُ ادلـٍىة اٌجوُذح اٌشجىخ س َذٌ اٌزٌ ادلىعٗ ئيل احلضِخ
 َغزـُن ثشىً ُ٘ئزهب وَمىَ ثزغًُن احلضِخ يف وادلغزمجً ادلشعً هٕىاْ ثبعزخشاط ادلىعٗ َمىَ آخش ئيل ِىعٗ

 هٍٍ فمؾ روزّذ وئمنب اٌوٕبوَٓ ذلزٖ اٌزىعُٗ ألٔزُ هٍُّخ وٌىٓ ، ِوٗ واٌزىافك فهّٗ ادلغزمجً اٌشجىخ ثشورىوىي
 .وادلغزمجٍخ ادلشعٍخ اٌشجىخ هٕىاْ

 :ٍٍَ دبب ثبحلضَ ادلىعٗ ربىُ هٍُّخ رزؼّٓ

 اٌشجىخ هرب ادلشوس ِٓ ادلوـىثخ اٌجُبٔبد ِٕن .1
 .اٌشجىبد ثٌن ادلشوس ؽشوخ اصدؽبَ رمًٍُ .2
 اجلغىس ِن ثبدلمبسٔخ اٌشجىبد ثٌن ٌٍىطالد وفبءح أوضش اعزخذاَ .3
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 Subnets، هبدح هٍُهب َـٍك أطغش ألغبَ ئيل ح وجًن شجىخ ٌزمغُُ ادلىعٗ هٕىٔخ ٔلبَ اعزخذاَ دلّىٓ ا ِٓ
 سبٕن ثبٌزبيل افأ  Broadcast Messageادلغزخذٌِن وً ئيل ادلىعهخ اٌشعبئً ِشوس سبٕن ادلىعهبد أْ وؽُش

 Broadcast Stormsهىاطف  ؽذوس ِٓ

 :ٌٍّىعهبد سئُغُبْ ٔىهبْ ٕ٘بن

 Static.عبوٕخ  ِىعهبد.1

 Dynamicدَٕبِىُخ  ِىعهبد.2

 :ثبٌزبيل اٌمُبَ اٌشجىخ ِذَش ِٓ اٌغبوٕخ ادلىعهبد رزـٍت

 .اثه واٌزؾىُ اٌزىعُٗ عذاوي ئهذاد .1
 .اٌشجىخ هٍٍ ادلزىفشح وادلغبساد اٌىعهبد ربذَذ .2

 ِمذاس ئيل فهٍ ربزبط وذلزا ، اٌشجىخ هٍٍ وادلغبساد اٌىعهبد هٍٍ ثٕفغهب رزوشف فهٍ اٌذَٕبُِىُخ ادلىعهبد أِب
 ادلىعهبد ِٓ ادلوٍىِبد رمىَ ثبخزجبس وٍ٘ ، اٌغبوٕخ ادلىعهبد ِٓ رومًُذا أوضش روزرب وٌىٕهب األهذاد ِٓ ػئًُ

 :ِٕهب هىاًِ هذح هٍٍ اٌمشاس ٘زا اٌشجىخ وَوزّذ هرب صَ احل ٌزىعُٗ األٔغت اٌمشاس ٌززخز اٌشجىخ هٍٍ األخشي

اٌزىٍفخ  .1
 اٌىاعوخ اٌشجىخ وطالد هرب اٌجُبٔبد ئسعبي .2

 :اٌزبٌُخ احلبالد يف ادلىعهبد ديىٓ اعزخذاَ

أوضش  أو عهبص 20 هٍٍ ٌذَه اٌشجىخ ألغبَ ربزىٌ .1
  TCP/IP.ِضً  ِومذح ثشورىوىالد رغزخذَ ثوؼهب أو ألغبَ وً .2
  WANشجىخ   ِنLANشجىخ  رىطًُ ئيل ربزبط .3

  Gateway:البوابة 

: َغزخذِبْ ٔلبٌِن ثٌن َشثؾ عهبص هجبسح هٓ فهٍ

 .سلزٍفخ ثشورىوىالد .1
 اٌجُبٔبد حلضَ ِزجبَٓ رظُُّ .2
 اٌجُبٔبد حلضَ ِزجبَٓ رظُُّ .3
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 .سلزٍفخ رظبُُِ .4

  وIBMٍ٘أٔلّخ  وشجىخNTوَٕذوص  ِضود ِضً ِزجبَٕخ ثُئبد يف روًّ اٌيت اٌشجىبد سثؾ اٌجىاثبد رغزـُن
 ِٕهب اٌربورىوىالد وً ِوٍىِبد ثاصاٌخ وَ ق د مث األويل اٌشجىخ ِٓ اٌجُبٔبد ؽضَ ثزغٍُُ رمىَ ثأْ راٌه رفوً

 ثٗ اٌجىاثخ رمىَ ِب أرا ، ادلغزمجٍخ اٌشجىخ يف اٌربورىوىالد ادلغزخذِخ ِوٍىِبد أٌُهب ورؼُف احلضِخ رشىًُ روُذ مث
آخش  ئيل ثشورىوىي ثشورىوىي ِٓ وبٍِخ ربىًَ هٍُّخ ٘ى ؽًمب

 ألْ ؤلًشا دوس اٌجىاثخ ٌٍوت اٌىاعوخ اٌشجىبد يف خبص ِضود رىفًن َزُ وغبًٌجب ، زلذدح ِهّخ رواد اٌجىاثبد روزرب
 فأٔٗ اجلهبص وِىاسد ٌزاوشح األِىس ادلغزهٍىخ ِٓ َوزرب اٌربورىوىالد ثٌن ربىًَ ِٓ اٌجىاثخ اثه رمىَ اٌيت اٌوٍُّبد
آخشٌ  ِهبَ ئٌُٗ رىوً ال وأْ ذلزٖ ادلهّخ فمؾ سلظض ثىاثخ اي ثذوس اٌمبئُ اجلهبص َىىْ أْ َغزؾغٓ

 :ٍٍَ فُّب اٌجىاثبد ِضاَب رزّضً

وفوبٌُخ  ثىفبءح دبهّزهب اٌجىاثبد رمىَ .1
 األعهضح ثبلٍ هٍٍ احلًّ ِٓ زبفف .2

 :ٍٍَ ِب يف فززّضً اٌوُىة أِب

ٌٍغبَخ  زلذودح ِهبِهب أْ .1
 .هٍّهب ثـئ .2
ِىٍفخ  .3

 

 

  Repeaterمكررات اإلشارة 

رغزخذَ دلوبجلخ ِشىٍخ رىٌ٘ن اإلشبسح هٕذ ئٔزمبذلب ايل ِغبفخ ؿىٌخ فزمىَ ٘زٖ ادلىشساد ثاعزمجبي ٘زٖ اإلشبساد مث 
َوُذ رىٌُذ٘ب ورمىَزهب مث رشعٍهب ِشح اخشٌ شلب َغّؼ ذلزٖ اإلشبساد ثبٌىطىي  ايل ِغبفبد دوْ أزؼوف او 

رزالشٍ  وَوزرب ِىشساد اإلشبسٖ وعٍُخ ٌزىعُن اٌشجىبد احملٍُخ وٌىٓ ِن اشزشاؽ العزخذاَ ٔفظ اٌربورىوىالد 
هٍٍ وٍٍ اٌشجىزٌن ادلىطٍزٌن ثىاعـخ ادلىشس وصلذ اْ ِىشساد اإلشبسح ال رغزـُن رشمجخ او فٍزشح  االشبساد وّب 

 accessاْ الغبَ اٌشجىخ ادلزظٍخ ثىاعـخ ادلىشس جيت اْ رغزخذَ ٔفظ وعٍُخ اٌىطىي ٌىعؾ اإلسعبي 
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method وٌىٕهب رغزـُن اٌىطىي ثٌن أىام سلزٍفخ ِٓ وعبئؾ اإلرظبي ِضً االعالن احملىسَخ ِن اعالن االٌُبف 
. اٌجظشَخ 

روزرب ِىشساد اإلشبسح وعٍُخ غًن ِىٍفخ ٌزىعُن اٌشجىبد احملٍُخ وٌىٕههب لذ روبين ِٓ ثوغ ادلشىالد فهٍ ال 
رفٍزش وال سبٕن ِشوس اٌجُبٔبد ادلوـىثخ او ادلغججخ ٌٍّشبوً وثبٌزبيل فاْ ؽذصذ ِشىٍخ ِب يف اؽذ الغبَ اٌشجىخ فاهنب 

 ايل مجُن االلغبَ  واٌيت ربذس storm  broadcastوّب اهنب عزّشس هبطفخ أزشبسَخ ،رٕزمً ٌجبلٍ االلغبَ 
هٕذِب رٕزشش هٍٍ اٌشجىخ اٌىضًن ِٓ اٌشعبئً ادلىعهخ ايل مجُن ادلغزخذٌِن حبُش َظجؼ هذد٘ب ِمبسثًب ٌٍمذسح 

اإلعزُوبثُخ ٌٍشجىخ 

  :HUBالمجمعات المركزٌة 

صلذ اجملّوبد ادلشوضَخ يف اٌشجىبد  وَىىْ ٘زا اجملّن ِشوض اٌشجىخ ٌىطً اٌومذ ِن ثوؼهب ورشبسن وً همذح يف 
. اٌشجىخ ثىطٍهب ِن اجملّن ورمىَ ثاعزخذاَ ٘زا اٌزىطًُ إلسعبي اإلشبساد ايل وبفخ اٌومذ ادلىطٍخ ِوٗ 

 signals وبهنب ِىعبد وهشثُخ Data٘ى عهبص سثؾ حبُش َىطً اوضش ِٓ عهبصٌزىىَٓ شجىخ و٘ى َزوبًِ ِن 
 و٘ى ثىً ثغبؿخ ِضً ِشزشن mac  الَفهُ اٌربورىوىالد وال َفهُ اعُ اجلهبص Dataوال َزوبًِ ِوهب وبهنب 

 أٌ هٕذِب َشَذ اؽذ اهؼبء اٌشجىخ اْ َشعً ثُبٔبد broad castاٌىهشثبء وثزٌه فهى َشعً اٌجُبٔبد ثٕلبَ 
. ِهّب وبْ ؽغّهب فأٗ َشعٍهب ٌٍغُّن 

 : hubٕ٘بن صالس أىام اعبعُخ ٌٍّغّوبد 

   active hubرلّن ٔشؾ -1

  passive hubرلّن خبًِ -2

  hybrid hubرلّن ٘غٌن -3

اجملّن إٌشؾ َىىْ ٌٗ اٌمذسح هٍٍ ئهبدح رىٌُذ وائسعبي ئشبساد اٌجُبٔبد هٍٍ اٌشجىخ ثٕفظ اٌـشَمخ اٌيت َوًّ هبب 
رغزـُُن اعهضح اٌىّجُىرش اإلرظبي هبب (واؽُبٔب اوضش) ِٕفز 12 ايل 8 ٌذٌ اجملّوبد هبدح ثٌن repeaterادلىشس 

. واجملّوبد إٌشـخ ربزبط ايل ؿبلخ وهشثبئُخ ٌىٍ روًّ

 اخلبٍِخ ٍ٘ ٔىم ِٓ أىام اجملّوبد وِضبي هٍُهب ٌىؽبد رىصَن  االعالن وٍ٘ روًّ passive hubرلّوبد 
. وٕمبؽ ارظبي وال رمىَ ثزمىَخ او رىٌُذ اإلشبسح ادلبسح ِٓ خالذلب وٍ٘ الربزبط ايل ؿبلخ وهشثبئُخ
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 وٍ٘ hybrid hubِٓ ادلّىٓ رىعُن اٌشجىخ ثزشوُت اوضش ِٓ رلّن واؽذ و٘زا َـٍك هٍُٗ اجملّوبد اذلغُٕخ 
ِزىافمخ ِن أىام سلزٍفخ ِٓ االعالن  

  :Switchالمحوالت 

يً ضٖد اهشنل ّّسّد اهيٌبفذ إال أٌَ ٖخيٖز ؽٌَ تأير ُبى ُّّ إينبٌٖج إسراء  ( HUB )اهيتدل ُّ سِبز ٖشتَ اهيسيؼ 
أنذر يً اخضبل فٕ ٌفس اهوضغج يؼ اهضّاشة اهيّضّهج إهٓ يٌبفذٍ أٔ أٌَّ ٖلٖى اخضبالح يب تًٖ نل اهضّاشة 

  .(اهيّسّدث ؽوٓ يٌبفذٍ تٌفس اهوضغج 

 وببلجبلي يقبس بشعت جبديمى الداخميت وشعت جمريرو عبر مهبفذو

 ّاهخٕ يِيخِب ظيبً ّضّل خبٌبح اهيؾوّيبح تضّرث OSI اهيّسّدث ظيً يؾٖبر Data Link layerخرختع يؼ عتلج 
 .ضضٖضج ؽً عرٖق انخشبف األخعبء ّخضضٖضِب 

 .ويذو الخبصيت موجودة بشكل جمقبئي في المبدل العبدي ويذا مب يعطي عرض حزمت أكبر في هقل المعطيبث 

 :هخضبئص اهخبهٖج هيتدل اُّذٍ اهخبضٖج خؤيً ل

  اهيلبعؼ اهيٖنرّٖجMicro Segmentingينً أً ٔ  ُّذا ٖؾٌٕ أً نل يٌفذ يً يٌبفذ اهيتدل 
 .ٖيذل شتنج يخخوفج فٕ اهتٌٖج اهضّٖٖج         

 خشنٖل اهـVLANs  ضٖد ٖخى خشنٖل يسيّؽبح يٌعلٖج ُٕ شتنج VLAN ْؽوٓ نل يٌفذ يشخلوج ؽً األخر 
  . (شٖخى شرش اهيتدالح ّ اهشتنبح اهيضوٖج اهيؾخيدث ؽوٓ اهيتدالح فٕ فضل يشخلل الضلًب ). فٕ اهيٌفذ اٗخر

 فٕ إٖسبد اهِدف هورزى اهيرشوج ّال خٌغر داخل MAC Address  نخبضٖج خؾخيد ؽوٓ Layer2ّاهعتلج اهذبٌٖج 
 اهخٕ ٌٖخيٕ إهِٖب MAC Addressضٖد ٖخى ٌٖبء  ّضٖبٌج سداّل اهخضّٖل ّاهخّسَٖ ّخضفغ اهيشبراح هوـ . اإلعبراح 

 .نل يٌفذ

 خضدد يً كتل يضٌؾٕ أدّاح االخضبل ّخؾعٓ ؽٌبًّٖ فرٖدث  هوـ Layer2ف تبً ؽٌبًّٖ اهعتلج ّّيً اهيؾر
(Media Access Control Address )MAC ٌٕفٕ نل نرح شتنج ، ّتبهخبهٕ ال ّٖسد ؽٌّا MAC  ًيخشبتِب 

                                                                                                                                                                                                                                                           .هتعبكخٕ شتنج 
 :ّٖسد ٌّؽبً يً اهيتدالح ُيب 

  اهؾتّر اهيتبشر( Cut-through. )  
    َٖاهخخزًٖ ّاهخّس(Store-and-forward . )  

 خّسَِّ اهرزى ؽً عرٖق كراءث ؽٌّاً اهّسِج يً خرّٖشبح ترّخّنّل عتلج رتع اهتٖبٌبح تيسرد مبدالث العبور المببشر
ضخٓ أً اهيتدهج ال خٌخغر ّضّل نبيل اهرزيج . اشخاليِب ّ إرشبل اهرزى ؽتر اهيٌفذ اهيٌبشة دًّ أٖج يؾبهسج إظبفٖج 

فٕ يؾغى اهضبالح ، خشخخدى يتدالح اهؾتّر اهيتبشر آهٖج كبئيج ؽوٓ اهسِبز خخأهف يً شتنج يً . كتل اهتدء تئرشبهِب 
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 )ٔ ضفّفبحُٖشيٓ ذهم تبهختدٖل اهى. اهخرر ، خخٖص هوتٖبٌبح دخّل ّ يغبدرث  اهيتدهج ؽتر أٔ يٌفذ/ داراح اهدخل 
matrix switching )  أّ اهختدٖل اهُيؾخرط(crossbar switching. )  

 )ُذا اهٌّػ يً اهيتدالح رخٖص اهذيً ٌشتًٖب ّ ٖلول إهٓ اهضد األدٌٓ زيً اهخأخٖر اهضبضل أذٌبء يؾبهسج اهيتدهج هورزى  
  (.Latencyُّّ يب ٖشيٓ اهُنيًّ 

خٌخغر هضًٖ ّضّل نبيل اهرزيج كتل خّسِِٖب إهٓ ّسِخِب  ( store-and-forward ) مبدالث الجخزين و الجوجيىأيب 
 :ٖينً أً ٖنًّ ُذا اهٌّػ . 

  يتدل ذّ ذانرث يشخرنج( shared-memory switch  )  أٔ أٌَ ٖضخّٔ ؽوٓ يخزًِّ يؤكح ،(buffer) ؽبى 
 ُٖخزًِّ اهتٖبٌبح اهّاردث يً نل اهيٌبفذ 

  أّ يتدل ذّ تٌٖج ٌبكوج( Bus architecture switch ) خضخّٔ ؽوٓ يخبزً يؤكخج يشخلوج هنل يٌفذ ٖضل ُّٕ 
 . تٌِٖب ٌبكل 

أذٌبء خخزًٖ اهرزيج فٕ ذانرث اهخخزًٖ اهيؤكح فٕ اهيتدهج ، خأخذ اهيتدهج اهفرضج هوخضلق يً اهتٖبٌبح تبهلٖبى تفضص 
خخضلق اهيتدهج أٖظًب يً اهيشبنل األخرْ ّ خبضج  . Cyclical Redundancy Check ( CRC ) دّرٔ هوغزارث 

 )،اهؾيبهلج ( runts )اهٌبخسج ؽً ترّخّنّل عتلج رتع اهتٖبٌبح ، اهخٕ ٌٖخز ؽٌِب أعر يشُّج ،اهيؾرّفج تبألكزاى 

giant)هذرذرث ّضبهج ا ( jabber ) .  ًٌٖخز ؽً ؽيوٖبح اهفضص ُذٍ اهيزٖد يً اهخأخٖر فٕ ؽيوٖج خّسَٖ اهرزى ، نيب أ
 .اهّغبئف اإلظبفٖج اهخٕ خلّى تِب يتدالح اهخخزًٖ ّاهخّسَٖ خسؾوِب أغوٓ ذيًٌب يً يتدالح اهؾتّر اهيتبشر

  :LANاأليداف  األشبشيت لممبدالث المشجخدمت في شبكبث إن 

زٖبدث ؽرط اهضزيج اهيخّفرث هنل يشخخدى هخخفٖف االزدضبى فٕ اهّضّل إهٓ اهّشبئع اهيشبرم ؽوِٖب فٕ - 1   
 .اهشتنج 

 يً كتل اهيشخخديًٖ ؽتر يسيّؽبح يٌعلٖج يشخلوج ّتبهخبهٕ شخؾعٕ VLANٖينً خسزئج ّإدارث شتنبح اهـ -2   
 .يرٌّج نتٖرث هوشتنج خضّضٖج ّ أيً ّ 

  .Fast Ethernetأّ  ATM خلدٖى خعّٖراح يويّشج فٕ إٌسبز ضوّل ختدٖوٖج ؽتر تؾط اهيتدالح يذل -3   

 ٖينً أً خنًّ ُذٍ Segment  أّ VLANsفٕ يؾغى اهيتدالح األشبشٖج اهيرخنز ؽوِٖب خلعٖؼ اهشتنج إهٓ -4   
ّى سداّل اهؾٌبًّٖ اهخٕ خؤيً إرشبل اهضزى طاهيتدالح ذنٖج يخعّرث فٕ إغِبر ضرنج شٖر اإلشبراح نيب أٌِب ح

 .تشنل يتبشر إهٓ اهيٌفذ اهيعوّة 

 :ّيً أُيِب . هِب يرٌّج ؽبهٖج فٕ اهخؾبيل يؼ يسبل ّاشؼ يً اهيؾبٖٖر اهخسبرٖج اهيشخخديج -5   

– 10 Base T Ethernet  
– 100 Base T Ethernet  
– 1000 Base T Ethernet  
– Fiber – based Fast Ethernet  
– Token Ring  
– CDDI / FDDI  
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 ... ّ غٖرُب يً األٌّاػ األخرْ  –
  

 : Bridgeالجسور 

: اجلغش ٘ى عهبص ديىٓ اعزخذاِٗ ٌٍشثؾ ثٌن اٌوٕبطش هًٍ اٌشجىخ احملٍُخ ، و ديىٓ رٍخُض أ٘ذاف هٍّٗ يف ٔمـزٌن

رىعُن اٌشجىخ احملٍُخ -- 1

 .رمغُُ اٌشجىخ احملٍُخ اىل أوضش ِٓ لغُ و رىصَن ؽشوخ ادلشوس ثٌن ٘زٖ األلغبَ-2

: اجلغش َزّزن ثبدلضاَب اٌزبٌُخ 

. اٌشثؾ ثٌن أعالن اٌشجىخ ادلزشبهبخ و ادلخزٍفخ -1

 . فُّب خيض احلذ األهًٍ ٌوذد األعهضح ادلغّىػ ذلب ثبإلرظبي ثبٌشجىخ احملٍُخ802.3ذببوص لىاهذ ادلوُبس -- 2

 .ئهبدح رىٌُذ اٌجُبٔبد و ٌىٓ هًٍ ِغزىي احلضِخ -2
 .رىفًن أداء أفؼً ٌٍشجىخ-  -3
اٌىطً ثٌن شجىبد ِٓ رظبُُِ سلزٍفخ  -4

 

ديىٓ رفبدٌ ؽذوس أصِخ هٕك اٌضعبعخ يف اٌشجىبد ادلضدمحخ ثبعزخذاَ عغش ٌزمغُُ اٌشجىخ اىل لغٌّن شلب 
َىصم ؽشوخ ادلشوس ثُٕهّب و خيفغ ِٓ اإلصدؽبَ هًٍ وً لغُ و عزىىْ ِهّخ اجلغش اٌغّبػ دبشوس ؽضَ 

اٌجُبٔبد ادلىعهخ ِٓ لغُ اىل آخش ثششؽ أْ َىىْ هٕىاْ اٌىعهخ يف احلضَ َٕزٍّ اىل اٌمغُ اٌزٌ عزّشس ئٌُٗ 
دبوىن أٔٗ ال عُّؼ دبشوس ؽضَ اٌجُبٔبد ادلٕزمٍخ ِٓ اٌمغُ األوي و ٌىٓ هٕىاْ وعهزهب َشًن أَؼب اىل اٌمغُ 

األوي شلب َوين أٔٗ ال ؽبعخ ٌزّشَش ِضً ٘زٖ احلضَ اىل اٌمغُ اٌضبين و ثبٌزبيل َمىَ اجلغش دبٕوهب ِٓ ادلشوس ثوىظ 
ِىشس اإلشبسح اٌزٌ عُمىَ ثىً ثغبؿخ ثزّشَش ٘زٖ احلضَ شلب َإدٌ اىل شغً اٌمغُ اٌضبين دوْ 

سبزٍه . روًّ اجلغىس هًٍ ِجذأ أْ وً عهبص هًٍ اٌشجىخ ٌٗ هٕىاْ فشَذ َزُ رىعُٗ احلضَ وفمب ذلزا اٌوٕىاْ
اجلغىس ثوغ اٌغّبد اٌزوُخ فهٍ رغزـُن مجن ادلوٍىِبد هٓ األعهضح هًٍ اٌشجىخ ، و َزُ ربذَش ٘زٖ 

ادلوٍىِبد يف وً ِشح َزُ فُهب ٔمً األعهضح أو ئػبفزهب ٌٍشجىخ ، وَـٍك هًٍ ٘زٖ اخلبطُخ اعُ روٍُ اجلغىس 
Bridge Learning ًرزوشف اجلغىس هًٍ األعهضح هًٍ اٌشجىخ ثأْ رمىَ ثاسعبي سعبئً ِىعهخ اىل و 

األعهضح هًٍ اٌشجىخ و هٕذِب رمىَ ٘زٖ األعهضح ثبٌشد فاْ اجلغىس رزوشف هًٍ هٕبوَٕهب و ِىالوهب، و رمىَ 
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و ٕ٘بن ؿشَمخ أخشي . Routing Tableثوذ مجن ٘زٖ ادلوٍىِبد ثبعزخذاِهب إلٔشبء عذاوي رىعُٗ 
رزوٍُ هبب اجلغىس و ٍ٘ اإلعزّبم و اٌىشف هًٍ ؽضَ اٌجُبٔبد ادلبسح ِٓ خالذلب، فوٕذِب َزغٍُ اجلغش ؽضِخ 
ِب فأٗ َمىَ دبمبسٔخ هٕىاْ اٌىّجُىرش ادلشعً ٌٍؾضِخ و اٌزٌ َمشأٖ ِٓ سأط احلضِخ ِن اٌوٕبوَٓ ادلخضٔخ ِغجمب 
يف عذوي اٌزىعُٗ ، فارا مل َوضش اجلغش هًٍ ٘زا اٌوٕىاْ ػّٓ عذوي اٌزىعُٗ فأٗ َمىَ ثاػبفزٗ ٌٍغذوي و 

وّب َمىَ اجلغش دبوبَٕخ هٕىاْ اٌىّجُىرش ادلغزمجً و . ٘ىزا َمىَ اجلغش ثبٌزؾذَش ادلغزّش جلذوي اٌزىعُٗ
. اٌزٌ َمشأٖ أَؼب ِٓ سأط احلضِخ اٌيت َزغٍّهب 

: صلذ أْ اجلغش َوًّ هًٍ ربغٌن و صَبدح فوبٌُخ اٌشجىخ ألْ وً لغُ ِٓ ألغبَ اٌشجىخ عىف حيمك

اٌزوبًِ ِن هذد ألً ِٓ احلضَ -- 1

. هذد ألً ِٓ اٌزظبدِبد-2

اٌوًّ ثفبهٍُخ أورب -- 3

رغزـُن اجلغىس اٌشثؾ ثٌن شجىبد روًّ ِن ثشورىوىالد سلزٍف ال رغزـُن اجلغىس اٌزُُّض ثٌن 
اٌربورىوىالد ادلخزٍفخ و ذلزا فهٍ ال رمىَ ثبٌزؾىًَ أو اٌزشمجخ ِٓ ثشورىوىي اىل آخش أصٕبء سبشَش ؽضَ اٌجُبٔبد 

ثٌن اٌشجىبد ادلخزٍفخ ثً رمىَ ثبٌزوشف هًٍ اٌىّجُىرش ادلىعهخ اٌُٗ احلضَ ثمشاءح هٕىاْ ادلغزمجً يف سأط 
. احلضِخ و رزشن ِهّخ اٌزوشف هًٍ اٌربورىوىي ٌٍغهبص ادلغزمجً هًٍ اٌـشف اِخش ِٓ اٌشجىخ

: رٕمغُ اجلغىس اىل ٔىهٌن

داخٍُخ و رشوت داخً عهبص ادلضود ، و ثوغ أٔلّخ اٌزشغًُ رذهُ اعزخذاَ أوضش ِٓ عغش داخٍٍ يف -- 1
. عهبص ادلضود

. خبسعُخ و رىىْ هجبسح هٓ أعهضح ِغزمٍخ-- 2

: و رمغُ اجلغىس ؽغت هٍّهب اىل لغٌّن مهب

 Localعغىس زلٍُخ  -1
 Remoteعغىس ثوُذح ادلذي - -2

 :البروتكوالت

 فهً ، لالتصال تستخدم التً االجراءت و القوانٌن من مجموعة عن عبارة البروتكوالت هً

 الشبكة هناك على المختلفة الكمبٌوترات بٌن تتفاعل و تتحكم التً االجراءت و تحدد القوانٌن
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 من الممكن و عٌوبة و مزاٌاة بروتكول لكل و وظائفها و عملها فً المختلفة بروتكوالت عدة

  او protocol suite علٌها وٌطلق بعضها مع البروتكوالت من مجموعة تعمل ان

protocol stack  

 :التالً عن مسؤلة البروتكوالت تكون المرسل جهاز فً

 حزم الى البٌانات تقسٌم -1

 الحزم الى العنونة معلومات اضافة -2

 االرسال الى البٌانات تحضٌر -3

 :بالتالً المستقبل جهاز فً البروتكوالت تقوم بٌنما

 االتصال وسط من البٌانات التقاط -1

 بطاقةالشبكة طرٌق عن الكمبٌوتر داخل الى البٌانات حزم ادخال -2

 المرسلة البٌانات حزم كل تجمٌع -3

 لالستخدام قابلة مفهومة صورة فً البرامج الى الحزم من البٌانات نسخ -4

 :قسمٌن الى عام بشكل البروتكوالت تنقسم

Connection oriented network -1 

Connectionless network -2 

 circuit virtual ظاهرٌة دائرة ٌسمى مباشر اتصال باعداد االول البروتكول ٌقوم

 البٌانات لتسلٌم عالٌة موثوقٌة االتصال هذا بالشبكة وٌحقق االجهزة المتصلة بٌن

 transmission control بروتكول  الشبكة ٌعتبر فً بطى الى ٌؤدي قد ولكنة

protocol  ًواختصارا TCP ًاالتصال وجهة محددة بروتكوالت على واضحاً   مثاال 

 مع مباشراً  اتصاالً  ٌوفر ال connectionless البروتكوالت من الثاٌنً النوع بٌنما

 بسرعة تنتقل البٌانات ان ٌعنً مما البٌانات ارسال قبل المستقبل جهاز الكمبٌوتر

 سبٌل ال النة الموثوقٌة تامة لٌست الطرٌقة هذا لكن و اداء الشبكة ٌحسن مما اكبر

 و internet protocolٌعتبر  و ٌحدث لم االرسال ام اثناء خطا حدث اذا لمعرفة

 من البروتكوالت النوع هذا على مثاالً  IP اختصاراً 

 : اقسام ثالث الى وظٌفتها حسب البروتكوالت تنقسم

 Application protocolsالتطبٌقات  بروتكوالت 1-

 Transport protocolsالنقل  بروتكوالت 2-

 Network protocols شبكٌة بروتكوالت- 3

 معاً  ترتٌبها و البروتكوالت ربط ٌتم التً الطرٌقة  علىBinding مصطلح   ٌطلق

  Protocol stack لتكوٌن
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TCP / IP: 

 من االخرى االنواع و للشبكات تسمح التً البروتكوالت من باقة عن عبارة هو

 بٌنها فٌما باالتصال االجهزة

 و االنترنت لشبكة ووصول توجٌة و تشبٌك  خصابصTCP/ IP بروتكول ٌوفر و

 قبل من 1969 عام فً اساساًا  TCP / IPبروتكول  تطور قد و مواردها من الستفادة

 US Defense Advancedاالمرٌكً  للدفاع المتطورة البحوث مشارٌع وكالة

Research Project Agency ( DARPA ) هذة شبكة لبناء البداٌة فً استخدم وقد 

 فً مجال بحوث تجري امرٌكٌة جامعات اربع بٌن تربط كانت شبكة وهً الوكالة

 المستخدم القٌاسً البروتكول هو TCP / IPبرتكول  اصبح الحٌن ذالك الدفاع ومنذ

 و المحلٌة الشبكات اغلب فان وحالٌا االجهزة من االنواع المختلفة بٌن التوافق لضمان

 من مجموعة من TCP / IP بروتكوالت باقة تتكون البروتكول و هذا تدعم الواسعة

 هذا فً المحورٌة هً البروتكوالت IP و TCP بروتكوالت تعتبر ولكن البروتكوالت

 ٌوفر وهو Transport protocolللنقل  مخصصاًا  TCPبروتكول  الباقة ٌعتبر

 Fullاالتجاة  مزدوج اتصاالًا  ٌدعم و  connection oriented موجها اتصاالًا 

Duplex البٌانات بٌنما  بتدفق تحكما وٌوفرIP شبكة  بروتكول عن عبارة هو

Network protocol مسبق اتصال دون للبٌانات تسلٌم ٌوفر هو و 

Connectionless وصلو االنترنت وعند شبكة فً المستقبل و المرسل الكمبٌوتر بٌن 

 الحزم ترتٌب و تجمٌع اعادة عن المسؤل  هوIP بروتكول فان وجهتها الى الحزم

 ان نجد TCP / IPبروتكوالت  مع الطبقة نفس االصلٌة على على البٌانات للحصول

 Internet control messageبرتكول  هو و IP برتكول لعمل مكمل برتكول هناك

protocol (ICMP) برتكول  ٌوفر حٌثIP التصال  عدٌمة خدمة

Connectionless طرٌقة اي ٌوجد ال فان االرسال فً مشاكل اي حصلت فاذا 

 ICMPبرتكول  دور ٌاتً وهنا حلها او هذه المشكلة على للتعرف IPلبروتكول 

 خدمة ٌومن برتكول قٌاسً عن عبارة هو و IPبروتكول  عمل فً مكمالًا  لٌكون

 او خاطا بشكل عنوتها تم قد IPبرتكول  حزمة ان افترضنا فاذا IP لبرتكول التراسل

 و المشلكة عن تقرٌر باصدار ٌمثل ICMPبرتكول  دور فان خاطبة ارسلت لوجه

 من ٌزٌد ICMPبرتكول  ان نجد لهاذا هذا المشلكة لحل الشبكً للبرنامج توجٌها

 كان لهذا عملة فً بطباًا  TCPبروتكول  ٌعتبر البٌانات و ارسال فً IPعمل  موثوقٌة

 فً TCPطبقة  نفس فً لهذا مكمالًا  عملة ٌكون اسرع اخر بروتكول توفٌر من البد

 User Diagram Protocolبروتكول  وهو آخر بروتكول نجد TCP / IPحزمة 

(UDP)  اإلتصال  عدٌمة سرٌعة خدمة ٌوفر وهوconnectionless وظابف لتنفٌذ 

 TCPبروتكول 

 التالٌة البروتكوالت TCP / IP بروتكوالت باقة من العلٌا الطبقات تتضمن

simple mail transfer protocol –SMTP -1 



Mohamed sayed Hassan 

 وهو اإللكترونً البرٌد إرسال عن المسبؤل البروتكول هو البروتكول هذا ٌعتبر

 الرسابل لتبادل IP وTCP ٌستخدم بروتكلً

file transfer protocol –FTP -2 

 باألمور ٌسمح وهو الشبكة نفس على وآخر جهاز بٌن الملفات نسخ عن هوالمسؤول

 -: التالٌة

 بعد عن آخر جهاز إلى الدخول -1

 المجلدات بٌن التنقل -2

 األوامر واتشغٌل تنفٌذ -3

 الملفات معالجة -4

simple network management protocol –SNMP -3  

 فهو Internet Engineering Task Force ( IETF) قبل من طور البروتكول هذا

جهاز  كل عن اإلدارة معلومات بجمع وٌقوم الشبكة على البٌانات إلدارة مخصص

 خطا او مشاكل حدوث عن التقارٌر ٌستقبل اٌضا بالشبكة وهو متصل

 : مها بروتكوالت عدة مع التعامل ٌستطٌع البروتكول هذا و

1- IP  

2- IPX 

3- AppleTalk 

  OSI بروتكوالت حزمة -4

5- DECnet  

Telnet -4  

 جهاز الى بالدخول ٌسمح فهو FTP لوظابف متشابهة Telnet بروتكول وظابف تعتبر

 علٌة التطبٌقات تشغٌل و بعد اخر عن

 :بروتكوالت حزمة ممٌزات اهم

 اإلنترنت شبكة إلى الوصول -1

 البٌانات حزم توجٌة دعم -2

 مختلفة واجهزة تشغٌل النظمة لالتصال قابلٌة توفٌر -3

 البروتكوالت من غٌره مع التفاهم و الدعم -4

 :لحزمة األساسٌة العٌوب اما

 تعقٌدها و الكبٌرة الحزمة حجم -1

 المتواضعة اسرعته -2
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 التشغٌل ألنظمة حدث الذي التطور مع تأثٌرا اقل اصبحتا فقد المشكلتٌن لهاتٌن بالنسبة

NetBIOS Protocol 

 هذا وصمم High-level application program interface البروتكول هذا ٌعتبر

 لٌس حٌقٌقةًا  وهو شبكٌة وبرامج تطبٌقات بإنشاء لٌسمح للمبرمجٌن البروتكول

 LANالمحلٌة  للشبكة لٌكون واجهة اقرب ولكنه المفهوم بالمعنى بروتكوالًا 

Interface  

 :األوامر من بمجموعة الشبكة تطبٌقات لتزوٌد ٌستخدم وهو

 إتصال جلسات إلنشاء -1

 البٌانات وإستقبال إلرسال -2

 الشبكة مكونات لتسمٌة -3

 متوافقة تطبٌقات لتنتج الشركات من كثٌر تستخدمه مقٌاساًا  NetBIOSأصبحت  وقد

 : مثل معها

Microsoft -1 

Novell -2 

IBM -3 

 Routing الشبكات بٌن الحزم لتوجٌه دعمه عدم هو المقٌاس لهذا األساسً والعٌب

  NetBIOS مع المتوافق مٌكروسفت معٌار على ٌطلق

NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI) 

 بتدفق تحكم وٌوفر وفعال سرٌع فهو لذلك صغٌر نقل بروتكول عن عبارة وهو

 وتطبٌقات بروتكوالت كل مع متوافق وهو عن األخطاء بحثا تفحص و البٌانات

 مٌكروسفت من التشبٌك

 -: به وٌقصد الحزم لتوجٌه دعمه عدم هو البروتكول لهذا األساسً العٌب اما

 الشبكة عبر البٌانات حزم لعبور األفضل المسار تحدٌد -1

 وجهتها إلى المسار هذا عبر الحزم توجٌه -2

 عبر ونشرها الرسابل ببث ٌقوم NetBEUI برتكول فإن التوجٌه دعم لعدم ونظراًا 

 البروتكول هذا أن نجد ولهذا محدد جهاز إلى توجهها بدال من األجهزة كل إلى الشبكة

 200  إلى 20 من الصغٌرة للشبكات أكثر مناسب

 فقط مٌكروسفت مع متوافق إنه البروتكول لهذا األخرى العٌوب ومن جهاز

IPX – SPX Protocol  
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 طورت وقد   Novellشبكات فً المستخدمة البروتكوالت من حزمة عن عبارة وهو

 من مجموعة من تتكون الحزمة وهذة Xerox Corporationشركة  قبل من أساساًا 

 :المحورٌٌنفٌهما البروتكولٌن ولكن البروتكوالت

IPX -1 

 خدمة ٌقدم وهو علٌه قابمة Netwareخدمات ومعظم شبكة بروتكول عن عبارة هو

 التوجٌه خاصٌة وٌدعم Connectionlessاإلتصال  سرٌعة وعدٌمة

SPX -2 

 وٌقوم Connection orientedاالتصال وجهة محدد نقل بروتكول عن عبارة هو

 تصحٌحها و خطاء اكتشاف على مقدرة و البٌانات بتحكم بتدفق

 IPX / SPX حزمة ممٌزات تتلخص

 .سرٌعة بروتكوالت حزمة 1-

 .باالخطاء التحكم و للتوجٌة دعم 2-

 .االدارة سهولة- 3

 : هً الحزمة هذا عٌوب اما

 شبكات حزمة عبر انتشارة -1

 .االنترنت بشكبة اتصال ٌوفر ال -2

  مع متوافقاًا  لٌكون مٌكروسفت صممتة الذي البروتكول فهو NWLink بروتكول  اما

IPX / SPX التوجٌة  خاصٌة ٌدعم سرٌع و صغٌر نقل برتكول عبارة عن هو و

 تحتوي التً البٌبات فً استخدامة الممكن من انه هو البروتكول لهذا الربٌسٌة والمٌزة

 ال NWLink ان مالحظة ٌجب  لكنMicrosoft  وNovell من كل شبكات على

 من الطابعات او الملفات الى وٌندوز بالوصول بنظام ٌعمل لجهاز ٌسمح ان ٌستطٌع

 باالظافة Redirectorالى  بحاجة انت العكس لذالك او NetWhereمزود  خالص

طلبات  استقبال مهمتة برنامج من جزاء انة redirectorتعرٌف  ٌمكن NWLinkالى 

Input / output اخر كمبٌوتر على شبكٌة خدمة الى اعادة توجٌهها ثم الملفات من 

 علٌة االمثلة ومن اخر بنظام ٌعمل

.Microsoft client Server for NetWare ( CSNA) -1 

.Novell NetWare Client for NT -2 

AppleTalk Protocols 

 وكان 1980 اوابل فً االتصال البروتكوالت من مجموعة بتطوٌر آبل شركة بدءات

 اخرٌن مصممٌن واجهزة الشخصٌة ماكنتوش اجهزة اتصال بٌن تحقٌق هو منه الهدف



Mohamed sayed Hassan 

 تتضمن  وهAppleTalkً آبل بروتكوالت خزمة على الشبكة وٌطلق عبر

 :التالٌة البروتكوالت

AppleTalk Filing Protocols ( AFI) -1 

 بعد عن للملفات للوصول المسؤول وهو

AppleTalk Transaction Protocols (ATP) -2 

 المقصودة جهتها الى البٌانات لوصول تاكٌد إعطاء عن المسؤول هو و

Name Binding Protocols (NBP) -3 

 واتصال نقل بروتكول وهو

AppleTalk Session Protocols (ASP) -4 

  ATP كبروتكول ٌعمل وهو

Diagram Delivery Protocol (DDP) -5 

 الملفات نقل عن المسؤول وهو

 

 

 

Ipv6 &Ipv4 

 

ِٕزظف اٌزغوُٕبد فأٗ َجذو أٔٗ يف اٌمشْ اٌمبدَ عُغزخذَ  اٌزٌ ثذأ يف (اإلٔزشٔذ )ِن رؼخُ اال٘زّبَ ثبٌشجىخ 
األٌ يب أْ َزـىس وَظجؼ (ثشورىوىي )اق سإٌبط ويف كً ٘زٖ اٌلشوف أطجؼ هًٍ ٍِ اإلٔزشٔذ ٌمـبم واعن ِٓ

 عذَذ ِٓ ثجذء اٌوًّ إلطذاس منىرط IETF  لبِذ ِٕلّخ1995ِشؤخ، وؽٌن كهشد ٘زٖ ادلشىٍخ يف هبَ  أوضش
IP, وَىىْ أوضش ِشؤخ، وأؿٍمذ  حبُش ال َىىْ ثـُئب يف اٌجؾش هٓ اٌوٕىاْ وحيً اٌوذَذ ِٓ ادلشبوً األخشي

 :ٍ٘ ووبٔذ األ٘ذاف األعبعُخ ِٕٗ IPv6 هٍُٗ اعُ
 

 6األ٘ذاف األعبعُخ ٌلهىس إٌغخخ 
 

 .( Terminals )إٌهبَبد اٌـشفُخ اٌزوبًِ ِن ٍُِبساد ِٓ .1  
 .(routing tables)اخزظبس ؽغُ عذاوي اٌزغًُن .2  
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 .ثشىً أعشم (packets)اٌشصَ دبوبجلخ ( Routers ) ٌٍغّبػ ٌٍّغًناد (اٌربورىوىي )رجغُؾ ادلُفبق  .3  
 .ادلىعىدح ؽبًٌُب IP ِٓ (خظىطُخ+ِظذالُخ)رمذمي محبَخ أفؼً ٌٍّوٍىِبد .4  

 .اٌضِٓ احلمُمٍ طشف ا٘زّبَ أورب ٌٕىم اخلذِخ ادلمذِخ وخبطخ دلوٍىِبد .5  
 .اٌغّبػ ٌٍٕهبَبد اٌـشفُخ ثبٌزٕمً دوْ رغًن هٕىاهنب .6  

 .اٌغّبػ ٌٍُّفبق ثبٌزـىس يف ادلغزمجً .7  
٘زٖ  IPv6 ولذ ؽمك. اٌمذديخ واجلذَذح ِوًب ٌغٕىاد لبدِخ ( اٌربورىوىالد)ئِىبُٔخ رىاعذ ادلىافُك  .8  

 و ِزفبدًَب ٌوُىثٗ اٌغبثمخ و َؼُف اجلذَذ هٕذ IPv4 فهى حيىٌ ادلُضاد اجلُذح ٌـ األ٘ذاف ادلـٍىثخ ثشىً عُذ
ٌىال  Header يف ثوغ اخلظبئض ِٕهب خىاص اٌـ IPv4 ٌُظ ِزىافمًب ِن IPv6 وثشىً هبَ فاْ، احلبعخ

 ِٕهّب، وٌىٕٗ ِزىافك ِوٗ يف ثشورىوىالد االٔزشٔذ األخشي 

اٌمبدَ ِٓ ثشورىوىي اإلٔزشٔذ اإلطذاس اٌزٌ مت رـىَشٖ خٍفب  ٘ى اجلًُ (IPv6) 6ثشورىوىي اإلٔزشٔذ اإلطذاس 
٘ى ؿجمخ ثشورىوىي  IPv6..  ألوي ِشح يف االٔزشٔذ واٌزٌ ِب صاي َغزوًّ ؽبٌُب  ، واٌزٌ مت اعزخذIPv4ِٗي

االٔزشٔذ ٘ى  ووبٔذ اٌمىح اٌذافوخ اٌشئُغُخ إلهبدح رظُُّ ثشورىوىي .internetworks ٌزجذًَ احلضَ اإلٔزشٔذ
 ِٓ لجً فشلخ 1998وبٔىْ االوي  مت روشَفهب يف IPv6  هًٍ االعزّشاس ٌىلذ ؿىًَ اٌـــ IPv4 هذَ لذسح

 . ٕ٘ذعخ اإلٔزشٔذ
 

IPv6 ثىضًن ِٓ   اٌـ رغزخذَ ِوُبس أورب IPv4.   ثذ  ، يف ؽٌن128َظً اىل  IPv4  32َغزخذَ فمؾ 
األعبعُخ  وٍَغٍ احلبعخ   (TRAFFIC ) اٌزىعن َىفش ادلشؤخ يف زبظُض هٕبوَٓ ورىعُٗ احلشوخ ٘زا.   ثذ

ؽبوي فُهب ادلـىسوْ  زبفُف  ، اٌيت ؿىسد  وأزششد هًٍ ٔـبق واعن واٌيت (NAT) ٌشجىخ ِوبجلخ اٌزشمجخ
 Internet Protocol :ثبإلصلٍُضَخ)االٔزشٔذ اإلطذاس اٌّغبدط ،  (ثشورىوىي)ُِفبق  IPv4 اٌؼغؾ هًٍ

Version 6) ٘ى رـىَش ٌٍُّفبق االٔزشٔذ اإلطذاس اٌّشاثن IP. ٘زا اإلطذاس اجلذَذ (IPv6)  َأيت يف ٔفظ
 : ووػبئفٗ، و ِٓ ثُٕهب (IPv4) اإلطذاس اٌّشثن اٌىلذ ثبٌوذَذ ِٓ اٌّزّذَذاد واٌّزؾغُٕبد واٌّزىُّالد ٌمذساد

 
 : ِضال) ثذ ٌٍوٕىاْ اٌىاؽذ 128اإلطذاس اٌّغبدط َغزخذَ : ٘بئً  سبذَذ فؼبء اٌوٕىٔخ ثشىً *   

ّْ اإلطذاس اٌّشاثن َغزخذَ  (2001:1234:5678:9:1:2:3:4  : ِضال) ثذ فمؾ 32يف ؽٌن أ
ومجُن احلىاعُت (األٔزشٔذ  ) َزُؼ ٘زا اٌّزّذَذ ربّظً مجُن احلىاعُت ادلٕغغّخ اٌُىَ يف اٌشبثىخ .(192.0.2.1

احلظىي هًٍ هٕبوَٓ فشَذح ال َشبسوهب فُهب أؽذ، سبّىٕهب  واألعهضح اإلٌىزشؤُّخ األخشي اٌّيت عززّىٓ الؽمًب ِٓ
ًّّ  هٕذئز ِٓ اإلّرظبي ثجوؼهب  ِزشعُ هٕبوَٓ"اٌجوغ واٌّزخبؿت ِجبششح، أٌ دوْ اإلٌزغبء ئىل األعهضح اٌّيت رغ

هبزا اٌّزّذَذ  ِٓ ثٌن األعهضح اٌّيت ديىٕهب اإلٔزفبم .(Network Address Translator, NAT) اٌّشجىخ
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ـّبئشاد واٌجىاخش  "ِزؾّشن IPv6" ادلشثىؿخ ثشجىخ ِٓ ؿشاص يف فؼبء اٌوٕىٔخ، اذلىارف اجلّىآٌخ واٌّغُّبساد واٌ
("Mobile IPv6 

 اإلرسال لوسابط الوصول أسالٌب و مبادئ
اٌىكُفخ اٌشئُغُخ ٌىعٍُخ اٌىطىي ٍ٘ رٕغُك اٌذخىي أو اٌىطىي اىل وعؾ اإلسعبي، و اٌزأوذ ِٓ وً األعهضح هًٍ 

يف وضًن ِٓ اٌشجىبد رزشبسن األعهضح ثغٍه شجىخ وؽُذ ، و . اٌشجىخ رغزـُن ئسعبي و اعزمجبي اٌجُبٔبد ثٕغبػ
ذلزا ئرا ؽبوي عهبصاْ أْ َؼوب ثُبٔبهتّب هًٍ اٌغٍه يف ولذ واؽذ فاْ ٘زا عُإدٌ اىل ؽظىي رظبدَ شلب َإدٌ 

ذلزا و ٌىٍ َزُ ئسعبي اٌجُبٔبد هًٍ اٌشجىخ ثٕغبػ الثذ أْ َزىفش . ئىل ئهـبة اٌجُبٔبد ادلشعٍخ ِٓ وٍٍ اجلهبصَٓ
 :ٌٍجُبٔبد ِب ٍٍَ

اٌىطىي اىل اٌغٍه ثذوْ اٌزذاخً ِن ثُبٔبد أخشي  -1
 أْ َزُ رغٍُّهب اىل اجلهبص ادلغزمجً دوْ أْ رفغذ ٔزُغخ ألٌ اطـذاَ-  -2

 .اٌىّجُىرشاد هًٍ اٌشجىخ جيت أْ رغزخذَ ٔفظ وعٍُخ اٌىطىي

 :ٕ٘بن ٔىهبْ ِٓ وعبئً اٌىطىي

 Contention Methodsوعبئً اٌزٕبفظ  -1
 .Control Methodsوعبئً اٌزؾىُ  -2

يف إٌىم األوي جيت هًٍ األعهضح هًٍ اٌشجىخ أْ رزٕبفظ ٌٍىطىي اىل وعؾ اإلسعبي و ٌىً عهبص ؽمىق 
.  ِزغبوَخ يف احملبوٌخ إلسعبي ثُبٔبرٗ، و أوي عهبص َغزـُن أْ َؼن ثُبٔبرٗ هًٍ اٌغٍه َىىْ ٌٗ احلك ثبٌزؾىُ ثٗ

أِب يف إٌىم اٌضبين وّب يف شجىبد ٌذَٗ . TokenRing فاْ أٌ عهبص ال َغزـُن ئسعبي ثُبٔبرٗ ئال ئرا وبْ
ٕ٘بن وعبئً وطىي . رظشَؼ ثزٌه ، و هٍُّخ اإلسعبي رزُ وفمب ٌزغٍغً أو رزبثن زلذد ٌألعهضح هًٍ اٌشجىخ

: سلزٍفخ و ِٓ أمههب 

1)- CSMA/CD ( Carrier-Sense Multiple Access/Collision Detection)  أو
ربغظ إٌبلً ِن اوزشبف اٌزظبدَ 

CSMA/CA ( Carrier-Sense Multiple Access/Collision Avoidance-2)  أو ربغظ
     .                                   إٌبلً ِزوذد اٌىطىي ِن ذبٕت اٌزظبدَ

3 -Token Passing                                                  .
 Demand Priorityأوٌىَخ اٌـٍت - 4
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 ِزغبوَخ CSMAأو ربغظ إٌبلً ِزوذد اٌىطىي أْ األعهضح هًٍ اٌشجىخ ٌذَهب ؽمىق َمظذ ثبدلظـٍؼ 
إلسعبي اٌجُبٔبد هًٍ وعؾ اإلسعبي ذلزا ٍ٘ ِزوذدح اٌىطىي ، وّب أْ ٘زٖ األعهضح رغزـُن ربغظ اٌغٍه 

ٌزوشف فُّب ئرا وبْ ٕ٘بن أٌ ئشبساد سبش هًٍ اٌغٍه 

:  اىل لغٌّن CSMA رٕمغُ

CSMA/CD-1 

3- CSMA/CA 

 فاْ هٍُٗ Contention Methodsوال إٌىهبْ اٌغبثمبْ َٕزُّبْ اىل إٌىم اٌزٕبفغٍ ِٓ وعبئً اٌىطىي 
 ئرا أساد اٌىّجُىرش أْ َشعً ثُبٔبرٗ ثبعزخذاَ اٌىعٍُخ اإلسعبي ٌُزأوذ CSMA/CD أوال أْ َزغّن اىل وعؾ

 يف أوي فشطخ Defer Modeِٓ خٍىٖ ِٓ اإلشبساد ، فاْ وعذ أٌ ئشبساد فأٗ َذخً يف منؾ اإلٔزلبس 
فشطخ ؽذوس ئطـذاَ ٌٍجُبٔبد واسدح . َزؾغظ فُهب اجلهبص أْ اٌغٍه فبسى ِٓ أٌ ئشبسح فأٗ َمىَ ثاسعبي ثُبٔبرٗ

ثبعزخذاَ ٘زٖ اٌـشَمخ ألٔٗ يف أٌ حللخ ِب ٕ٘بن اؽزّبي أْ َمىَ عهبصاْ ثزؾغظ اٌغٍه ٌُغذاٖ فبسغب ِٓ أٌ 
.                   ئشبساد فُمىِب ثاسعبي ثُبٔبهتّب ِوب يف ولذ واؽذ شلب َغجت اٌزظبدَ

 اىل Jam Signalهٕذ اوزشبف اٌزظبدَ َزىلف اجلهبصاْ هٓ ئسعبي اٌجُبٔبد و َشعالْ ثذال ِٓ رٌه ئشبسح 
ثبلٍ األعهضح إلهالِهب حبذوس اٌزظبدَ و رٕجُههب اىل هذَ ٔغخ اٌجُبٔبد ِٓ اٌغٍه ألْ ٘زٖ اٌجُبٔبد لذ أطجؾذ 

.                                    ِوـىثخ ثغجت اٌزظبدَ
اِْ جيت هًٍ اجلهبصَٓ أْ َٕزلشا فزشح هشىائُخ ٌىً ِٕهّب لجً أْ َوُذا زلبوٌخ اإلسعبي شلب َمًٍ ِٓ اؽزّبي 

     .                         ؽذوس رظبدَ عذَذ
 روًّ CSMA/CDٔلشا ٌٍزىٌ٘ن اٌزٌ َظُت اإلشبساد ادلشعٍخ اىل ِغبفخ ثوُذح فاْ آٌُخ اوزشبف األخـبء يف 

.                           وٍُىِزش2.5يف ؽذود ِغبفخ ال رضَذ هٓ 
 وعٍُخ عشَوخ ٌٍىطىي و ٌىٓ ِن صَبدح ؽغُ اٌشجىخ فاْ ٘زٖ اٌىعٍُخ رظجؼ غًن فوبٌخ CSMA/CDروزرب 

: ٔلشا ألْ اٌشجىبد األورب رىىْ هشػخ أوضش حلظىي رظبدَ ثٌن اٌجُبٔبد و رٌه ساعن ٌألِىس اٌزبٌُخ

. ألْ هذدا أورب ِٓ ادلغزخذٌِن حيبوٌىْ اٌىطىي اىل وعؾ اإلسعبي -1
 .ألْ ثُبٔبد أوضش َزُ رىٌُذ٘ب و رجبدذلب هًٍ اٌشجىخ-  -2

 ِٕبعجخ فمؾ ٌٍشجىبد اٌظغًن  CSMA/CDذلزا فاْ وعٍُخ 

 ُٔزٗ CSMA/ CA رببوي ِٕن ؽذوس اٌزظبدَ و رٌه ثأْ وً وّجُىرش َشعً ئشبسح رشًن اىل اٌىعٍُخ اٌضبُٔخ
ثاسعبي ثُبٔبد و رٌه لجً أْ َمىَ فوٍُب ثاسعبي ثُبٔبرٗ، و ٘ى َمىَ ثزٌه ثاسعبي ئشبسح ؽغض ٌٍجُبٔبد لجً 
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هًٍ وشه  Reservation Burst اإلسعبي ، زبرب ٘زٖ اإلشبسح ثبلٍ األعهضح أْ ٕ٘بن ئسعبي ٌٍجُبٔبد
احلذوس ألال َمىَ عهبص آخش ثاسعبي ثُبٔبرٗ يف ٔفظ اٌىلذ و ٘زا األِش َمًٍ ِٓ اؽزّبي ؽذوس رظبدَ و ٌىٕٗ 

ال ديٕوٗ ثشىً وبًِ ألٔٗ ئرا الؽلزُ ِوٍ فاْ ٕ٘بن اؽزّبي أْ َمىَ عهبصاْ ثاسعبي ئشبسح احلغض يف ٔفظ اٌىلذ 
شلب َإدٌ ِٓ عذَذ حلظىي رظبدَ ثٌن اإلشبسرٌن و َىىْ هًٍ اجلهبصَٓ زلبوٌخ اإلسعبي ِٓ عذَذ فُّب ثوذ ٔلشا 
ألْ وً عهبص حيزبط اىل ئسعبي ئشبسح لجً اإلسعبي اٌفوٍٍ ٌٍجُبٔبد فاْ ٘زٖ اٌىعٍُخ روزرب ثـُئخ و ذلزا فاهنب ألً 

 Token فاْ وً عهبص َشعً ِشح واؽذح مث َٕزلش دوسٖ ِٓ عذَذ يف رغٍغً. اعزخذاِب ِٓ غًن٘ب ِٓ اٌىعبئً
Passing ٖيف وعٍُخ ِوٌن حبُش َزّىٓ مجُن األعهضح ِٓ ئسعبي ثُبٔبهتب دوْ أٌ اؽزّبي حلذوس رظبدَ ، و٘ز 

. اٌىعٍُخ رٕزٍّ اىل وعبئً اٌزؾىُ

فاْ وً عهبص هًٍ اٌشجىخ خيظض ٌٗ سلُ زلذد و رشرت أسلبَ األعهضح . يف راد رظُُّ إٌبلً و رظُُّ احلٍمخ
ثشىً رٕبصيل ، و َزُ سبشَش اإلشبسح ِٓ اٌشلُ اٌىجًن اىل األطغش ِٕٗ ثبٌزشرُت أِب اجلهبص طبؽت اٌشلُ األطغش ِٓ 

وً عهبص حيزىٌ هًٍ عذوي ثوٕبوَٓ األعهضح اٌيت . ثٌن األعهضح فأٗ ديشس اإلشبسح اىل اجلهبص طبؽت أورب سلُ
.                           رغجمٗ و األعهضح اٌيت رٍُٗ

روزرب وعٍُخ عذَذح ٔغجُب و رغزخذَ . أِب يف شجىبد احلٍمخ فاْ اإلشبسح رٕزمً ِٓ عهبص اىل آخش هًٍ ِذاس احلٍمخ
  Demand Priority اٌىعٍُخ األخًنح وٍ٘ أوٌىَخ اٌـٍت أو ِن

روزرب ٘زٖ اٌىعٍُخ ِٓ         100شجىبد ئصشٔذ اٌغشَوخ ِٓ ٔىم    IEEE 802.12  و ٍ٘ رزىافك ِن ادلوُبس
وعبئً اٌزٕبفظ ، فبإلعهضح رزٕبفظ ٌٍىطىي اىل اٌىعؾ و ٕ٘بن اؽزّبي أْ َمىَ أوضش ِٓ عهبص ثاسعبي ثُبٔبرٗ هًٍ 

أٌ عهبص َشَذ اإلسعبي َمذَ ؿٍجب ٌٍّغّن ٌُمىَ ثزىعُهٗ اىل اجلهبص ادلـٍىة . اٌغٍه و ٌىٓ دوْ ؽذوس رظبدَ 
و وً ؿٍت َىىْ ٌٗ أوٌىَخ زلذدح حبُش ئرا رغٍُ اجملّن ؿٍجٌن ِٓ عهبصَٓ سلزٍفٌن فأٗ َمىَ خبذِخ اٌـٍت 
طبؽت األوٌىَخ األهًٍ فارا رغبوي اٌـٍجبْ يف األوٌىَخ فأٗ َمىَ خبذِخ اجلهبصَٓ ِوب ثبٌزجذًَ ثُٕهّب ثشىً 

:                                            روزرب ٘زٖ اٌىعٍُخ أوضش فبهٍُخ ِٓ غًن٘ب ٔلشا ٌٍزبيل. ِزىاصْ

 ٔلبَ اٌزشجُه ادلغزخذَ اٌفشَذ ِٓ ٔىهٗ 1- 

 اعزخذاِهب اجملّوبد ٌزىعُٗ هٍُّبد اإلسعبي- 2

ثبعزخذاَ ٘زٖ اٌىعٍُخ رغزـُن األعهضح أْ رشعً و رغزمجً اٌجُبٔبد يف ٔفظ اٌىلذ و ٌزؾمُك رٌه فاْ وً عهبص 
َغزخذَ ؽضِخ ِىىٔخ ِٓ أسثن أصواط ِٓ األعالن ٌُزظً ِن اٌشجىخ  وً صوط ِٓ األعالن َغزـُن ئسعبي 

.  ُِغبً٘نرض25اإلشبساد ثزشدد   
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  الش باكت الالسلكية احمللية

 

 

واٌزخضَٓ كهشد أفىبس عذَذح العزخذاَ اٌىّجُىرش  ِن كهىس اٌىّجُىرش واٌذوس اٌزٌ لبَ ثٗ يف هٍُّبد ادلوبجلخ
اعزخذاِٗ ألغشاع رجبدي اٌجُبٔبد ، وثزٌه وبْ ِٓ اٌؼشوسٌ اٌشثؾ ثٌن  يف ٔمً اٌجُبٔبد ِٓ ِىبْ ئىل آخش أٌ

أشأد  اٌيت رىعذ يف ِىبْ واؽذ ثبعزخذاَ اٌىشود اٌشجىُخ واٌىبثالد دبخزٍف أىاههب ؽُش احلبعجبد اٌظغًنح
ؽُض  ، ٌزذهُ رجبدي ورشبسن ادلوٍىِبد هLOCAL AREA NETWORKٍٍ (LAN) اٌشجىخ احملٍُخ

احلبعجبد ادلخزٍفخ وثذأد  زلذود ادلغبؽخ و ربممذ اٌششوؽ ٌوًّ اٌشجىبد احملٍُخ الٔزمبي اٌجُبٔبد فُّب ثٌن
األٌُبف اٌؼإئُخ اٌيت رمذَ عشهخ ؤىهُخ أفؼً ِٓ  شجىبد اٌىّجُىرش ثبالٔزشبس وؿىسد اٌىبثالد ثبإلٔزمبي اىل

يف اٌىالن الرضاي ثوغ ادلإعغبد رغزخذِهب والرضاي وزٌه رٕزظ هٍٍ )ِغزخذِخ  اٌىبثالد اٌضٕبئُخ اٌيت وبٔذ
 ووزٌه ؿىسد وشود سثؾ اٌشجىبد حبُش صادد عشهبهتب ثشىً أورب شلب (ٔلشا ٌشخض رىبٌُفهب ٔـبق ِومىي

اٌيت أٔشئذ يف ادلجبين  وبٔذ هٍُٗ ِن طغش ؽغّهب واسرفبم وفبءهتب وِن وً ِب ؽذس ِٓ اٌزـىس ئال أْ اٌشجىبد
ادلىبرت ِٓ ِىبْ اىل آخش، وزٌه  اخلبطخ ثبدلإعغبد ادلخزٍفخ رغججذ يف ثشوص ِشبوً كهشد هٕذ ٔمً

َغزذهٍ ِذ وبثالد عذَذح ئىل وً ِىبْ رشَذ أْ  اعزؾذاس رىعوبد عذَذح يف ادلجىن اٌىاؽذ ألْ وً رٌه
اٌىاؽذ ٔبُ٘ه هّب ئرا وٕذ خبسط ادلجىن دبغبفبد لٍٍُخ أو وٕذ روًّ ِن  رىىْ ِزظً ثبٌشجىخ اخلبطخ ثبدلجىن

 ديزٍه أعهضح وّجُىرش زلّىٌخ ورشَذ أْ رٕمً اٌجُبٔبد ِٓ عهبص ئىل عهبص آخش أو رغزخذَ فشَك هًّ خبسعٍ
رفىشيف رٌه اثذًا ، ارًا  ثشٔبِظ رـجُمٍ ِشزشن ودلغبفبد وجًنح فأه ٌٓ رغزـُن رٌه ئال ثزىبٌُف هبٌُخ أو لذ ال

 دبىبْ ِب ؟ ِب٘ى احلً ٌىً ِشبوً اٌشثؾ ثٌن أعهضح اٌىّجُىرش دوْ اٌزمُذ
 WLAN فُّب هشف ثزىٕىٌىعُب اي ٕ٘ب كهشد اويل افىبس اٌشثؾ اٌالعٍىٍ ثٌن اعهضح احلبعجبد ادلخزٍفخ

 
Computer Wireless Local Area Network 

 
اٌىّجُىرش يف ادلىبْ  َزُ فُهب االسرجبؽ ثٌن أعهضح (WLAN) ٍ٘ شجىخ وّجُىرش زلٍُخ العٍىُخ روشف ثـ و

أوارظبي ثبعزخذاَ اشوٗ  (RF Radio Frequency) اٌىاؽذ ثبعزوّبي وعؾ العٍىٍ ِضً رثزثخ ئسعبي
و٘زا َغّؼ ٌٍّغزخذٌِن أْ َىىٔىا هًٍ ارظبي ثبٌّشجىخ  ثذاًل ِٓ اٌىبثالد (IR Infra Red) ربذ احلّشاء

 أعهضهتُ دوْ االسرجبؽ فُضَبئًُب ثٌن
 

http://ce4arab.com/phpads/adclick.php?n=a2d70bbf
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 :WLAN اٌزىٕىٌىعُب ادلغزخذِخ يف شجىبد
 :اٌالعٍىُخ وديىٓ أْ ٔىعضمهب وبأليت LAN أْ َغزخذِب إلٔشبء شجىبد ٕ٘بن ٔلبِبْ ديىٓ

 
  : وَٕمغُ ئىل ٔىهٌن مهب Radio Frequency Systems) )ئسعبي اٌزثزثبد ٔلبَ -1
 

 ديىٓ أْ َِغزخذَ ٌالرظبالد فُّب َغًّ RF ؽُش أْ : RF Radio Frequency رثزثبد ئسعبي (ا
(Line of sight) وهًٍ ادلغبفبد األؿىي ، وزبزشق ئشبسح RF ًِغزخذَ دوْ احلبعخ  اجلذساْ ورظً ئىل و

 Spread Spectrum (SS) رذهً ئىل أْ َىىْ ٕ٘بن خؾ ِجبشش ثُٕهُ ورٌه ثبعزخذاَ رىٕىٌىعُب خبطخ
 Ghz2.4 َزؾىُ ثبِخشَٓ واٌزشدداد ادلغزخذِخ ٍ٘ واٌيت رمىَ دبوبَشح ٔفغهب حبُش ال ديىٓ دلغزخذَ وؽُذ أْ

ٍ٘ ادلٕلّخ  IEEE ؽُش اْ) IEEE 802.11ادلمُبط اٌوبدلٍ  ورٌه ؽغت .Ghz 5.7-5.8 و 2.5 -
 واالٌىزشؤُبد واٌيت ِٕىؽ هبب اْ روزّذ وذبُض اٌزىؽُذ اٌمُبعٍ وثشورىوىالد االرظبي اٌذوٌُخ دلهٕذعٍ اٌىهشثبء

هبّب اال ثوذ اْ حيظً هٍٍ  يف وبفخ اجملبالد ادلزوٍمخ ثبٌىىِجُىرش واالٌىزشؤُبد والَغّؼ ثزذاوي أٌ ِٕزظ َزوٍك
اٌزىؽُذ اٌمُبعٍ ٌٍّٕزظ هٍٍ ِغزىٌ اٌوبمل فُّب اْ  شهبدح ِـبثمخ ِوبًَن طبدسح هٓ ٘زٖ ادلٕلّخ ورٌه ٌؼّبْ

 (IEEE اخلبص هبزا إٌىم ِٓ االرظبالد اٌالعٍىُخ واٌزٌ اهزّذرٗ ِٕلّخ  ٘ى سلُ اٌربورىوىي802.11اٌشلُ 
 

ادلخفٍ  ؽُش َزُ االرظبي ثٌن ادلغزخذٌِن هرب اجلضء : Infra Red (IR) األشوخ ربذ احلّشاء ٔلبَ (ة
وغًن لبدس هًٍ اخزشاق احلىاعض   لذ50ٌٍَـُف اٌؼىئٍ وَغزوًّ يف ادلغبفبد اٌمظًنح عذًا ِغبفخ ال رضَذ هٓ 

ِمبسًٔخ ثبألٔلّخ األخشي ورٕزٍّ ذلزٖ اٌفئخ رىٕىٌىعُب اٌغٓ  وٌزٌه َوزرب غًن ِفُذ إلٔشبء اٌشجىبد اٌالعٍىُخ
 ادلغزخذِخ ٌ اذلىارف حملّىٌخ احلذَضخ (Blue Totth) األصسق

 : وفك روٍُّبد العزخذاِهب يف رلّىهزٌن رغزخذَ Spread Spectrum ٕ٘بن ؿشَمزبْ ٌـ
 

1) ( Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS 
 

رشدداد ِوـبٖ وَٕشش٘ب هرب  ٘ى ؿشَمخ ِومذح ٌىطف ٔلبَ َزـٍت ئشبساد هًٍ ُ٘ئخ (DSSS) ئْ ِظـٍؼ
رىُٕه االٔزشبس ٘ى ادلفزبػ اٌواللخ ثٌن ِغزىي اٌغشهخ  ئْ. رلّىهخ ِٓ اٌزشدداد ئىل ئشبسح اٌزشدد ادلشوضٌ األطٍٍ

  ورغًناد اٌزشدد
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  Mhz 2.4 وثزشدد 2Mapsاىل 1إٌمً احملممخ هرب ٘زا إٌلبَ ٍ٘ ِٓ  لذسح
 

2)(Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS  
 

وحيمك ٔفظ عشهخ  DSSS اإلخزشاق أو اٌزذاخً ِن ٔلبَ ئسعبي آخش وَغزخذَ ٔفظ رشدد وديزبص دبزبٔخ لىَخ ػذ
 اٌجُبٔبد و٘ى اهٍٍ رمُٕب ِٕٗ واوضش إِب ورىٍُفب ِبدَب وزٌه ٔمً

 
 اٌىّجُىرش اٌالعٍىُخ ِزـٍجبد شجىبد

 
 عشفش ِضود ثجـبلخ شجىخ العٍىُخ *

 
يف  ِضودح ثجـبلبد شجىبد العٍىُخ روًّ ثأؽذ األٔلّخ اٌغبثمخ اٌزوش (PCs) وّجُىرش شخظُخ ئِب أعهضح *

 . اٌىلذ احلبيل
 

* ISA Card ِن Antenna ٗأو أعهضح وّجُىرش زلّىٌخ اِب خبسعٍ او داخٍٍ يف اٌىبسد ٔفغ 
Notebook ِضودح ثجـبلبد PCMCIA اٌالعٍىُخ . 

 
 اٌزىافك ثٌن اٌشجىبد اٌغٍىُخ اٌالعٍىُخ يف ادلىبْ اٌىاؽذ وُف َزُ

 
 عٍىُخ حبُش LAN اٌالعٍىُخ ٍ٘ ئِىبُٔخ االعزخذاَ وشجىخ ِغزمٍخ أو وزىعوخ ٌشجىخ LAN ئْ ُِضح شجىخ

ئرا وٕذ سبزٍه شجىخ  الَشزشؽ أْ رٍغٍ اٌشجىخ اٌغٍىُخ وئمنب ثبإلِىبْ اْ روّالْ ِوًب وشجىخ واؽذح ٌزٌه
 . واألخش العٍىٍ عٍىُخ يف ِإعغزه ديىٕه أْ رىعوهب حبُش َظجؼ عضءًا ِٕهب عٍىٍ

 
 العٍىُخ LAN عٍىُخ ثشجىخ LAN رىعُن شجىخ

 
واٌزٌ  Access Points العٍىُخ اعزخذاَ ِب َغًّ LAN عٍىُخ ثشجىخ LAN شجىخ َزـٍت رىعُن
 اي ثٌن اٌشجىزٌن ورٌه ثزىطٍُٗ ثبٌشجىخ اٌغٍىُخ اِب ثٕمـخ يف ِىبْ ِب او يف Bridge وغغش ثذوسٖ َوًّ

Hub أو Switch اٌىطىي اىل ِىاسد اٌشجىخ  وَمىَ ثجش اٌجُبٔبد ؽغت إٌلبَ ادلزجن فُٗ وثاِىبْ ادلغزخذٌِن
  . اٌغٍىُخ
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  هُىة اٌشجىبد اٌالعٍىُخ
 
  . إُِٔخ رمٍُذَخ ديىٓ أْ زبزشق-1

 
 .ثبدلمبسٔخ ِن اٌشجىخ اٌغٍىُخ ِغبفبد إٌمً روزرب لظًنح -2
 
  اٌغٍىُخ عشهبد ٔمً اٌجُبٔبد ألً ثىضًن ِٓ اٌشجىبد-3

 
 .العٍىُخ ِغزمٍخ يف ِجىن واؽذ ِشبوً ِن اٌزذاخً يف اٌجُبٔبد هٕذِب َىىْ ٕ٘بن أوضش ِٓ شجىٗ -4
 

 :اٌالعٍىُخ رمُٕبد االرظبالد ادلغزوٍّخ يف اٌشجىبد
 

  كهشد رمُٕخ روشف ثبعُ
 

HomeRF (RF stands for radio frequency) وَوزّذ هٍٍ رىُٕه ارظبالد ٘ى 
 

Shared Wireless Access Protocol (SWAP). 
 

 :وِٓ شلُضارٗ
 
 الحيزبط وبثالد ارظبي اػبفُٗ-1

 
 اٌزىطًُ واٌزشوُت عهً-2

 
العٍىُخ هبٍِٗ ِوٗ فهى َٕذِظ ِوهب  ٌٍشثؾ ثُٕٗ وثٌن أٌ شجىخ ACCESS POINT الحيزبط ٔمؾ ارظبي-3
 فىسا
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واٌيت سبىٕٗ ِٓ االسعبي واالعزمجبي يف ٔفظ  full-duplex االرظبي َغزوًّ عذ لٕىاد طىرُخ وبٍِخ-4
  هٍٍ اٌغشهخ ِن لٕبح ثُبٔبد ِإِٕخ اٌىلذ ثذوْ رأصًن

 
 اٌشجىخ دوْ ِشبوً رزوش  عهبصا ِوب هٍٍ ٔفظ127َمجً رىطًُ -5

 
  ادلجين َغّؼ ثزىطًُ هذٖ شجىبد سلزٍفخ االٔىام ِوب يف ٔفظ-6

 
 َمجً رشفًن اٌجُبٔبد حلّبَخ ادلوٍىِبد ادلجضىصخ هربٖ-7

 
 :أٗ ٌُظ ِضبٌُب سببِب فهى حيزىٌ هٍٍ هُىة اثشص٘ب اال

 
 رىبٌُف ثٌن عجوٌن دوالسا وِبئيت دوالس ٌىً وؽذح ِزظٍخ ثبٌشجىخ ِىٍف اٌضّٓ فهى حيزبط-1

 
  ِزشا38 ِزشا ايل 23ثٌن وً وؽذرٌن َزشاوػ ِٓ  ؽذٖ االلظٍ-2

 
وادلىبرت واٌفىاطً اٌمـبهبد رغزـُن رشزُذ ِىعبرٗ ثغهىٌخ واٌزغجت يف لـن  اٌوىائك اٌفُضَبئُخ وبجلذساْ-3

 وؽذارٗ االرظبي ثٌن
 
 الَمجً اٌزىطًُ ثغهىٌخ ِن أٌ شجىخ عٍىُخ ِزىاعذح ِوٗ-4

 
ادلضبٌُخ ثبٌزبيل وثغجت  عشَوب وّب َٕجغٍ فؾذٖ االلظٍ يف االسعبي ُِغبثبَذ واؽذٖ يف اٌضبُٔخ يف اٌلشوف ٌُظ-5

 Wireless Ethernet Compatibility Alliance هُىة ٘زٖ اٌزمُٕخ كهشد رمُٕخ اخشٌ ٍ٘
(WECA) ُرظُٕوهُ ورغًن ِٓ ثشورىوىي وٕلشَخ ٌزوذي هٍٍ ِظٕوٍ ألّخ اٌشجىبد اٌالعٍىُخ ٔل IEEE 
 802.11bثبعُ   ايل ثشورىوىي ِـىس ِٕٗ هشف802.11ادلوشوف ثشلُ 

 
 

 واٌزشوُض هٍٍ Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) ٘زا اٌزوذًَ اهزّذ هٍٍ ذببً٘
( Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS ِٓ فشق اٌغشهٗ اٌيت حيممهب اٌضبين هٍٍ  العزفبدح

  أٌ إٌمبوح Wi-Fi ؽغبة االوي ٌزؾمك ِبَوشف ثبعُ
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ُِغبثبَذ واؽذٖ يف اٌضبُٔخ ايل اؽذٌ  ؤزُغٗ ذلزا سبىٕذ االعهضح ادلزظٍخ العٍىُب ثبٌمفض دبوذي رجبدي اٌجُبٔبد ِٓ

ٔلشَب ؽُش اهنب هتجؾ ايل ؽىايل اخلّغخ ُِغبثبَزبد يف  هشش ُِغب يف اٌضبُٔخ أٌ ِبَوبدي اؽذٌ هشش ػوف
 :شلُضارٗ وِٓ :Wi-Fi وَزؾمك وً ٘زا هرب عهض ِوشوف ثبعُ االهزُبدَخ االؽىاي

 
   ُِغبثبَذ11عشَن ؽُش َظً ايل -1

ارظبالرٗ  َوزّذ هٍُٗ يف2-

ِزشا دوْ ِشبوً رزوش يف االرظبي  125 ِزشا و76واعن ادلذٌ َغزـُن اْ َظً ايل ِغبفبد رزشاوػ ثٌن  3-

هٍٍ أٌ ٔلُ اخشٌ اٌُٗ ثذوْ أٌ رىبٌُف رزوش  ِٓ اٌغهً رـىَش اٌشجىبد اٌالعٍىُخ اٌوبٍِخ4-

 :اال اْ اثشص هُىثٗ ٍ٘
 

 ٌٍغبَخ ِىٍف-1
 

 اٌغشهخ روزّذ اوال واخًنا هٍٍ ِذٌ لىح االشبسح-2
 

اٌوًّ وٍ٘  ٌُزّىٓ ِٓ access poinet رشوُجخ واعزوّبٌٗ هٍٍ غًن ادلزخظظٌن وّب ٔٗ حيزبط ايل َظوت-3
االْ ثبالهزّبد هٍُهب يف ثش اسعبي   دوالس ٘زٖ اٌزمُٕخ ثذأد اوسوثب3000 دوالس وؽيت 400رىٍف يف ادلوزبد ِٓ 

أزشٔذ هرب٘ب ارا ِبوٕذ ربًّ عهبصا زلّىال ِضودا ثجـبلخ  االٔزشٔذ العٍىُب ؽيت رزّىٓ وأذ رزؾشن ِٓ دخىي
 اسببَ االرظبي والعزوّبالد سلزٍفخ هرب اٌشجىخ شجىخ العٍىجخ سبىٕه ِٓ

 
 االعزوّبالد اجملبُٔخ ٔزُغخ ٌزذفك اٌجُبٔبد ثٕـبق هشَغ ِٓ شجىبد خبطخ ووبْ ِٓ وروزرب اٌىضًن ِٓ ٘زٖ

. زلذدح يف ادلٕضي أو ادلىزت ادلفزشع أْ رغّؼ دلبٌىُهب االسرجبؽ ثشجىخ اإلٔزشٔذ ِٓ دوْ أْ رىىْ ِمُذح ثٕمـخ
فّٓ اٌغهً هًٍ اجلًناْ وهبثشٌ اٌغجًُ اعزخذاِهب  وألْ اٌغبٌجُخ اٌولًّ ِٓ اٌشجىبد اٌالعٍىُخ ٌُغذ ِأِىٔخ

٘إالء ثأضاي ٍِفبد وجًنح فبْ ادلغزخذٌِن األطٌٍُن عىف َالؽلىْ أْ  وئرا لبَ. ِٓ دوْ أْ َىزشفهُ أؽذ
  .ثبٌشجىبد اطجؼ الً شلب وبْ هٍُٗ ِغزىي سثـهُ
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عجًُ ادلضبي، ػّٓ  هًٍ)ادلغزخذٌِن ِٓ رأعُظ ارظبالد العٍىُخ ػّٓ ِٕـمخ زلٍُخ  WLAN سبىٓ رمُٕبد
يف ادلىبرت ادلإلزخ أو يف أِبوٓ  WLAN ديىٓ اعزخذاَ شجىبد. (ثٕبء أو ششوخ، أو يف ِىبْ هبَ ِضً ِـبس

ِىعىدح ؽىت َزّىٓ  LAN أو ثبإلػبفخ ئىل شجىخ أخشي ؽُش رىىْ وٍفخ رشوُت اٌىبثالد وجًنح ٔغجًُب،
أْ روًّ  WLAN ديىٓ ٌشجىبد. ػّٓ اٌجٕبء ويف أولبد سلزٍفخ ادلغزخذِىْ ِٓ اٌوًّ يف ِىالن سلزٍفخ

أعهضح ِن ثـبلبد شجىخ ارظبي )األعبعُخ، رزظً زلـبد اٌوًّ اٌالعٍىُخ  WLAN يف شجىبد. ثـشَمزٌن
واٌجُٕخ األعبعُخ  ِن ٔمبؽ اٌىطىي اٌالعٍىٍ اٌيت روًّ وغغش ثٌن زلـبد اٌوًّ (أعهضح ِىدَ خبسعُخ سادَىَخ أو
يف ِٕـمخ زلذودح، ِضً لبهخ  ِٓ ٔىم ٔلًن ئىل ٔلًن، ديىٓ ٌوذح ِغزخذٌِن WLAN يف شجىبد. ٌٍشجىخ

وطىي، ئرا مل َىٓ ٕ٘بن داٍم ٌٍىطىي ئىل ِىاسد  ِإسبشاد، أْ َشىٍىا شجىخ ارظبي ِإلزخ دوْ اعزخذاَ ٔمبؽ
 .اٌشجىخ

 
، واٌزٌ حيذد عشهخ ٔمً اٌجُبٔبد ِٓ WLAN  ٌشجىبد802.11هًٍ ِمُبط  IEEE ، طبدلذ1997هبَ 
اٌجُبٔبد  اٌزٌ َجذو ووأٔٗ ادلمُبط اجلذَذ ادلغُـش، َزُ ٔمً 802.11bوفمًب ٌٍّمُبط . ثبٌضبُٔخ  ُِغب ثذ2 ئىل 1

، اٌزٌ 802.11aعذَذ آخش ٘ى  ِمُبط.  عُغب٘شرض2.4 ُِغب ثذ ثبٌضبُٔخ هًٍ اٌزشدد 11ثغشهخ لظىي لذس٘ب 
 . عُغب٘شرض5هًٍ اٌزشدد   ُِغب ثذ ثبٌضبُٔخ54حيذد ٔمً اٌجُبٔبد ثغشهخ لظىي لذس٘ب 

 
 802.11 و لذ مت اعزؾذاس رلّىهخ ِٓ ادلوبًَن حلفق أِبْ

 
 Wired ادلغزٕذح ئىل اخلىاسصُِخ  خذِبد ادلظبدلخ وخذِبد اٌزشفًن802.11رزؼّٓ خُبساد األِبْ ٌـ 
Equivalent Privacy ( WEP ) .ْئ WEP ِٓ خذِبد األِبْ ادلغزخذِخ حلّبَخ شجىبد  ٍ٘ رلّىهخ

ثىاعـخ اٌزىىَٓ . (اٌزمبؽ ؽشوخ ِشوس شجىخ االرظبي اٌالعٍىُخ)  ِٓ اٌىطىي غًن ادلخّىي، ِضً اٌزٕظذ802.11
أَؼًب  ديىٕه. اٌالعٍىُخ، ديىٕه ربذَذ أْ ِفزبػ اٌشجىخ عُغزخذَ ِٓ أعً ادلظبدلخ هًٍ اٌشجىخ اٌزٍمبئٍ ٌٍشجىخ

َىىْ ربغٌن اٌجُبٔبد شلّىًٕب، َزُ  هٕذِب. ربذَذ أْ ِفزبػ اٌشجىخ عُغزخذَ ٌزؾغٌن ثُبٔبره وٍ٘ ُرٕمً هرب اٌشجىخ
ِٓ لجً احملـخ ادلظذس واحملـخ اٌىعهخ ٌزجذًَ ثزبد اإلؿبس،  روُُّ ِفبرُؼ اٌزشفًن ادلشزشوخ اٌغشَخ واعزخذاِهب

  .لجً ادلزٕظزٌن وثبٌزبيل ذبٕت اٌىشف ِٓ
 

 إٌلبَ ادلفزىػ وِظبدلخ ادلفبرُؼ ادلشزشوخ
 

ِظبدلخ إٌلبَ  ربذ. إٌلبَ ادلفزىػ وادلفزبػ ادلشزشن: ٔىهٌن فشهٌُن ِٓ خذِبد ِظبدلخ اٌشجىخ 802.11 َذهُ
ربزبط ادلظبدلخ ِن زلـخ العٍىُخ أخشي ئؿبس  رشعً احملـخ اٌيت. ادلفزىػ، أٌ زلـخ العٍىُخ ديىٕهب ؿٍت ادلظبدلخ
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ثوذ رٌه روُذ زلـخ االعزمجبي ئسعبي ئؿبس َشًن ئىل ِب ئرا وبٔذ . اإلسعبي ئداسح ِظبدلخ حيزىٌ هًٍ ٘ىَخ زلـخ
العٍىُخ لذ  ربذ ِظبدلخ ادلفزبػ ادلشزشن، ِٓ ادلفزشع أْ رىىْ وً زلـخ. هًٍ ٘ىَخ زلـخ اإلسعبي لذ روشفذ

العزخذاَ . 802.11اٌالعٍىُخ  اعزمجٍذ ِفزبػ ِشزشن عشٌ هرب لٕبح إِٓخ ِغزمٍخ هٓ لٕبح ارظبالد اٌشجىخ
 .شجىخ ِظبدلخ ادلفزبػ ادلشزشن، جيت أْ َىىْ ٌذَه ِفزبػ

 
 

 ِفبرُؼ شجىخ االرظبي
 

ديىٓ رىفًن ِفزبػ شجىخ خبص . اٌشجىخ عُُغزخذَ ِٓ أعً اٌزشفًن ، ديىٕه ربذَذ أْ ِفزبػWEP هٕذ سبىٌن
ثىزبثزٗ  ، أو ديىٕه ربذَذ ادلفزبػ(ديىٓ رىفًنٖ هًٍ زلىي شجىخ االرظبي اٌالعٍىُخ اخلبطخ ثه ِضاًل،)ثه رٍمبئًُب 

، ورٕغُك ادلفزبػ (ثذ 104  ثذ أو40)ئرا ؽذدد ادلفزبػ ثٕفغه، ديىٕه أَؼًب ربذَذ ؿىي ادلفزبػ . ثٕفغه
وٍّب وبْ ؿىي . (ادلخضْ فُٗ ادلفزبػ احملذد ادلىبْ)، وفهشط ادلفزبػ (أو أسلبَ عذ هششَخ ASCII أؽشف)

 يف وً ِشح َضداد فُهب ؿىي ادلفزبػ ثذ واؽذ، َزؼبهف هذد ادلفبرُؼ .ادلفزبػ أؿىي، وٍّب وبْ ادلفزبػ إًِٓب
 .احملزٍّخ

 
هٕذِب . (3، و2، 1، 0ادلفزبػ ٍ٘  لُُ فهشط)، ديىٓ رىىَٓ زلـبد العٍىُخ ؽىت أسثوخ ِفبرُؼ 802.11ربذ 

ثبعزخذاَ ِفزبػ سلضْ يف فهشط ِفبرُؼ ِوٌن، رشًن اٌشعبٌخ  رٕمً ٔمـخ اٌىطىي أو احملـخ اٌالعٍىُخ سعبٌخ ِشفشح
 هٕذئز ديىٓ ٌٕمـخ اٌىطىي ادلغزمجٍخ أو احملـخ. اٌزٌ مت اعزخذاِٗ ٌزشفًن ٔض اٌشعبٌخ ادلٕمىٌخ ئىل فهشط ادلفبرُؼ

  .ادلشفشح اٌالعٍىُخ اعزشداد ادلفزبػ ادلخضْ يف فهشط ادلفبرُؼ واعزخذاِٗ ٌفه رشفًن ٔض اٌشعبٌخ
 

 802.1xادلظبدلخ 
 

وطىاًل  IEEE 802.1x رىفش ادلظبدلخ .IEEE 802.1x ادلظبدلخ ِٓ أعً اٌزؾغٌن األِبْ، ديىٕه سبىٌن
 IEEE رمىَ. اٌغٍىُخ Ethernet  وشجىبد802.11االرظبي اٌالعٍىُخ  ِظبدق هٍُٗ ئىل شجىبد

802.1x أِبْ اٌشجىخ اٌالعٍىُخ، ِضً اٌىطىي غًن ادلخّىي ئىل ِىاسد اٌشجىخ واٌزٕظذ، ثزىفًن ثزمًٍُ سلبؿش 
خذِخ  IEEE 802.1x َذهُ. روشَف ٌٍّغزخذَ وٌٍىّجُىرش، وادلظبدلخ ادلشوضَخ، وئداسح ادلفزبػ احلُىٌ

 .(RADIUS) اٌجوُذ ادلظبدق ، اٌيت رـجك ثشورىوىي خذِخ ِغزخذَ اٌـٍت اذلبرفٍ(IAS) ِظبدلخ ئٔزشٔذ
ؿٍت ارظبي وسعبئً ؽغبثبد  RADIUS ووًُّ ربذ ٘زا اٌزـجُك، رشعً ٔمـخ اٌىطىي اٌالعٍىُخ ادلىّىٔخ
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ئرا مت ِٕؼ . اٌـٍت وديٕؼ ؿٍت االرظبي أو َشفؼٗ ادلشوضٌ RADIUS َوبجل ٍِمُ .RADIUS ئىل ٍِمُ
ديىٓ أْ َزُ ئٔشبؤ٘ب ِٓ أعً عٍغخ  (WEP ادلشزك ِٕهب ِفزبػ)وادلفبرُؼ اٌفشَذح  اٌـٍت، َىىْ اٌوًُّ ِظبدلًب،

أعً أٔىام  ِٓ IEEE 802.1x ئْ اٌذهُ اٌزٌ َىفشٖ. رٍه، َوزّذ رٌه هًٍ ؿشَمخ ادلظبدلخ ادلخزبسح اٌوًّ
ادلظبدلخ ِضً اٌجـبلخ اٌزوُخ،  َغّؼ ٌه ثبعزخذاَ أعبٌُت (EAP) أِبْ ثشورىوىي ادلظبدلخ اٌمبثً ٌإلحلبق

 .(MD5) 5واٌشهبداد، وخىاسصُِخ اٌشعبٌخ 
 

االرظبي يف  ، ديىٕه ربذَذ ِب ئرا وبْ اٌىّجُىرش حيبوي ادلظبدلخ ِن شجىخIEEE 802.1x ادلظبدلخ ثىاعـخ
هًٍ عجًُ ادلضبي، . ادلغزخذَ أو ال ؽبي رـٍت اٌىّجُىرش اٌىطىي ئىل ِىاسد شجىخ االرظبي عىاء مت رغغًُ دخىي

هٓ ثوذ روٌُن أٔٗ جيت زلبوٌخ ادلظبدلخ ٌٍىطىي ئىل ِىاسد  ديىٓ دلشغٍٍ ِشوض اٌجُبٔبد اٌزَٓ َذَشوْ ادلٍمّبد
 ديىٕه أَؼًب روٌُن فُّب ئرا وبْ هًٍ اٌىّجُىرش زلبوٌخ ادلظبدلخ ئىل شجىخ. ادلٍمّبد شجىخ االرظبي ورٌه ثىاعـخ

 دلىفشٌ خذِخ ئٔزشٔذ هًٍ عجًُ ادلضبي، ديىٓ. االرظبي يف ؽبي هذَ رىفش ِوٍىِبد هٓ اٌىّجُىرش أو ادلغزخذَ
(ISP) خذِبد ئٔزشٔذ اجملبُٔخ، أو ئىل خذِبد  اعزخذاَ خُبس ادلظبدلخ ٘زا ٌٍغّبػ ٌٍّغزخذٌِن ثبٌىطىي ئىل

احملذود، حبُش ديىٕهُ  (guest) اٌضائشَٓ روٌ وطىي اٌؼُف ديىٓ ٌٍششوخ أْ سبٕؼ. ئٔزشٔذ اٌيت ديىٓ ششاؤ٘ب
 .ٌُظ ئىل ِىاسد شجىخ االرظبي اخلبطخ اٌىطىي ئىل ئٔزشٔذ ، وٌىٓ

 التقنيات املتقدمة للشبكات الواسعة

 Frame Relay Frame Relay  تقنية 1-1

و لذ .  Frames و ٍ٘ رغًّ هبزا اإلعُ ألْ اٌجُبٔبد ادلشعٍخ َزُ ئسعبذلب هًٍ شىً وؽذاد رغًّ ئؿبساد
 :ؿىسد ٘زٖ اٌزمُٕخ ٌزؾمك أورب اعزفبدح ِٓ اإلرظبالد اٌشلُّخ و أعالن األٌُبف اٌجظشَخ و ذلزا فهٍ رىفش 

. ئرظبالد عشَوخ عذا-1  

 1- ِىصىلُخ أهًٍ ِٓ وعبئً رجذًَ احلضَ اٌزّبصٍُخ 

ئػبفخ اىل ِٕزذي.  ُِغبثذ يف اٌضبُٔخ45 وٍُىثذ يف اٌضبُٔخ و 56رزشاوػ عشهبد ٔمً اٌجُبٔبد يف ٘زٖ اٌزمُٕخ ثٌن   
ANSI و CCITT/ITUادلغئىي هٓ ربذَذ ِوُبساد ٘زٖ اٌزمُٕخ ٍ٘ ُ٘ئبد  Frame Relay و ٘ى . 

 و رزّضً اٌىكُفخ األعبعُخ ذلزٖ اٌزمُٕخ Frame هجبسح هٓ ِٕزذي أحببس جيّن ثٌن ِٕزغٍ و ِىصدٌ رمُٕخ
Permanent Virtual Circuit  ( رىفًن عشهبد هبٌُخ ٌٍشثؾ ثٌن اٌشجىبد  رىفش ٘زٖ اٌزمُٕخ خذِخ ِىعهخ 
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ثٌن األعهضح ادلشعٍخ و ادلغزمجٍخ احملٍُخ ٌزىىَٓ شجىخ واعوخ ، و ٍ٘ رغًّ كب٘شَخ ألْ اإلرظبي ثٌن اإلعهضح ال 
            َىىْ ِجبششا ثً ديش هرب ٔلبَ ِٓ اٌزٕمالد هرب اٌشجىخ ثىاعـخ أسلبَ هًٍ ؿشيف اإلرظبي ، َـٍك هًٍ ٘زٖ األسلبَ 

    اعُ Data Link Connection Identifiers و ٍ٘ روًّ ٔفظ هًّ اٌوٕبوَٓ يف إٌلبَ اٌربَذٌ

: ثفوبٌُخ وجًنح و رٌه ٔلشا دلب ٍٍَ Frame Relay رزّزن رمُٕخ

ٌُِخ ادلجغـخ ٌزىعُٗ اٌجُبٔبد -1

ٔلبَ زلىُ ٌٍزؾىُ ثزذفك اٌجُبٔبد  -3
 هذَ احلبعخ ٌزؾىُ ِومذ دبوبجلخ األخـبء -4

 :وفمب ٌٍخـىاد اٌزبٌُخ Frame Relay رزُ هٍُّخ اإلٔؼّبَ ٌشجىخ

َزُ احلظىي هًٍ ئرْ ِٓ ِضود اخلذِخ  -1
 .DLCI َمىَ ِضود اخلذِخ ثزوٌُن هٕبوَٓ -2
 فاهنب رمىَ ثزؾذَذ Frame Relay هٕذِب رشَذ شجىخ زلٍُخ ِب ثاسعبي اٌجُبٔبد اىل شجىخ أخشي هرب -3

  اٌيت هًٍ اٌجُبٔبد أْ رٕزمً خالذلبpvcاٌذائشح اٌلب٘شَخ
  َزُ ئسعبFrameٌٗ سَزُ ثوذ٘ب ئػبفخ هٕبوَٓ ادلشعً و ادلغزمجً اىل وً ئؿب -4
ٌٍّغزمجً و ادلغبس اٌزٌ عُغٍىٗ مث  Switch َزُ لشاءح هٕىاْ هٕذِب َظً اإلؿبس اىل أٌ ٔمـخ رجذًَ -5

  وفمب ٌىعهزٗ ادلٕبعجخDLCI َزُ رىعُٗ

:  اىل لغٌّنFrame Relay رٕمغُ شجىبد

. شجىبد واعوخ هبِخ -1 

. شجىبد واعوخ خبطخ -2 

: ٌٕوشع ثوغ شلُضاد ٘زٖ اٌزمُٕخ  

 1-رىفش خُبسا أعشم و ألً رىٍفخ 

 2-ٌمذسح هًٍ ٔمً أٔىام سلزٍفخ ِٓ اإلشبساد

 ٌزىصَن اٌذَٕبُِىٍ ٌغوخ إٌـبق3-

 احلبعخ اىل ئداسح أثغؾ و ألً رومُذا ِٓ اٌزمُٕبد األخشي-4
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 ATM رمُٕخ 1-2

ATM ٘ى اخزظبس ي Asynchronous Transfer Mode و ٍ٘ رمُٕخ ِزمذِخ راد عوخ ٔـبق هبٌُخ و 
و . رأخًن ِٕخفغ و ٍ٘ رغّؼ جملّىهخ ِٓ اٌزـجُمبد و اخلذِبد ادلخزٍفخ ٌُزُ دهّهب و ٔمٍهب هرب شجىخ واؽذح

 25  ثٌن ِن وً ِٓ اٌشجىبد احملٍُخ و اٌىاعوخ و رذهُ عشهبد ٌٕمً اٌجُبٔبد رزشاوػATM رزىُف رمُٕخ
ال  ATM خالفب ٌغًن٘ب ِٓ رمُٕبد اإلسعبي فاْ رمُٕخ . عُغبثذ يف اٌضبُٔخ أو أوضش1.2ُِغبثذ يف اٌضبُٔخ و 

رشعً اٌجُبٔبد هًٍ ُ٘ئخ أؿش سلزٍفخ احلغُ ثً رشعً ادلوٍىِبد هًٍ شىً خالَب زلذدح احلغُ و وً خٍُخ ال 
 : ثبَذ و اٌيت رىىْ ِمغّخ اىل لغٌّن 53رغزـُن أْ ربًّ أوضش ِٓ 

  ثبَذ و ربًّ هٕبو5َٓ و رزىىْ ِٓ Headerادلمذِخ -1

 . ثبَذ و ربًّ اٌجُبٔبد و ِوٍىِبد اٌزـجُمبد48 و رزىىْ ِٓ Payloadاحلّىٌخ  -3

و َوزرب ٔمً اٌجُبٔبد هًٍ شىً خالَب طغًنح أوضش فوبٌُخ و وفبءح ِٓ ٔمٍهب هًٍ شىً ؽضَ أو ئؿبساد وجًنح و 
 :سلزٍفخ األؽغبَ و رٌه ألْ اخلالَب رزّزن ثبدلُّضاد اٌزبٌُخ

 ثشىً أفؼBuffersًعزخذَ اٌزواوش -1

. ألً رومُذا و ديىٓ ِوبجلزهب ثشىً أعشم ِٓ األؿش وجًنح احلغُ-2  

 3-ربزبط اىل ألً ِب ديىٓ ِٓ خىاص اٌزؾىُ ثزذفك اٌجُبٔبد و ِوبجلخ األخـبء

. ِٓ ادلّىٓ ٔمٍهب ثشىً أعشم ثٌن ِىىٔبد اٌشجىخ -4 

 ِٓ ؽُش ػشوسح رىفش ِغبسا Frame Relay أِب ؿشَمخ هًّ ٘زٖ اٌزمُٕخ فشجُهخ وضًنا ثـشَمخ هًّ رمُٕخ
 كب٘شَب ثٌن األعهضح ادلشعٍخ و ادلغزمجٍخ لجً اٌجذء ثوٍُّخ ٔمً اٌجُبٔبد

 : ٌىطف اإلرظبالد اٌلب٘شَخ ATMٍ٘ ادلظـٍؾبد ادلغزخذِخ يف رمُٕخ

 Virtual Channelsاٌمٕىاد اٌلب٘شَخ  -1
 .Virtual Pathsادلغبساد اٌلب٘شَخ  -2

روشف ادلغبساد اٌلب٘شَخ اٌىعهخ اٌيت رغٍىهب ادلوٍىِبد ثٌن األعهضح ادلزشاعٍخ، و وً ِغبس كب٘شٌ َزىىْ ِٓ 
 . لٕبح65.535هذح لٕىاد كب٘شَخ ِغزمٍخ لذ َظً هذد٘ب اىل 

:  فُّب ATMٍٍَ رزٍخض شلُضاد رمُٕخ
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 اٌغشهخ اٌوبٌُخ 1-

: ادلشؤخ و َزّضً رٌه دبب ٍٍَ-2

رىفًن ِذي واعن ِٓ اخلذِبد أوضش شلب شلب رغزـُن رمُٕخ-   Frame Relay رىفًنٖ و رٌه ٔلشا ٌغوخ إٌـبق - أ
. ادلشرفوخ و ألً ِب ديىٓ ِٓ اٌزأخًن و ٘زا أٔغت ِب َىىْ ٌجش اٌفُذَى احلٍ وّضبي  

. رىفًن اٌزىبًِ ثٌن اٌشجىبد احملٍُخ و اٌشجىبد اٌىاعوخ شلب َغهً و َجغؾ ئداسهتب- ة  

. رىفًن ِمُبط هبدلٍ ِزٌن ثذأ ثبإلٔزشبس اٌىاعن- ط  

أِب هُىة ٘زٖ اٌزمُٕخ فززّضً ثبِيت 

  مل َزُ اإلرفبق هٍُهب ثشىً وبATMًِ أْ ِمبَُظ -1
 هذَ رىافمهب ِن وضًن ِٓ ِىىٔبد اٌشجىبد -2
  َوزرب ِىٍفبATM رـىَش اٌشجىبد احلبٌُخ ٌزظجؼ ِزىافمخ ِن رمُٕخ -3

   SONETرمُٕخ 1-3

 ٍ٘ رلّىهخ ِٓ ادلمبَُظ اٌيت Synchronous Optical Network روزرب اٌشجىخ اٌجظشَخ ادلزضإِخ أو
 Bellرغـٍ ٔمً اإلشبساد هرب أعالن األٌُبف اٌجظشَخ و لذ مت رـىَش ٘زٖ ادلمبَُظ ِٓ لجً 

Communications Researchَثبعزخذا  SONET ادلّىٓ ٔمً اٌجُبٔبد ثغشهخ رزغبوص ِٓ 
عُغبثذ يف اٌضبُٔخ شلب َغّؼ ثٕمً اٌجُبٔبد و اٌظىد و اٌفُذَى 

:  ِٓ أسثن ؿجمبدSONET  رزىىْ ِمبَُظ

 1- Path    .  

                 2- Line     .    

 3- Section.  

4- Photonic 

 رمىَ اٌـجمخ األوىل ثزؾىًَ اإلشبساد غًن ادلزىافمخ ِن sonet الى إشارات متوافقة معه       

. هًٍ اٌزضآِ و اٌزىالذ يف ٔمً اٌجُبٔبد  ٍ  أِب اٌـجمخ اٌضبُٔخ فه
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 هرب األعالن أِب اٌـجمخ األخًنح فهٍ ادلغئىٌخ SONET ثُّٕب رمىَ اٌـجمخ اٌضبٌضخ دبشالجخ األخـبء و ٔمً ئؿبساد
 Synchronousثشىً ِجبشش هٓ ربىًَ اإلشبساد اٌىهشثبئُخ اىل ئشبساد ثظشَخ َـٍك هًٍ ئشبسح 

Transport Signalاٌيت َزُ ٔمً هبب وً لـبم ِٓ ثُبٔبد  SONET  ُِغبثذ يف اٌضبُٔخ و 51.84 ٍ٘ 
روشف ٘زٖ اٌغشهخ ة اٌغشهخ األعبعُخ اٌيت َزُ ٔمً هبب وً لـبم ِٓ ثُبٔبد َزُ ؽغبة ؽغُ لـبم ثُبٔبد ثأٔٗ 

 ثبَذ و ٍ٘ رىىْ 810 ثذ أو 6480 ُِىشوصبُٔخ و يف ٘زٖ احلبٌخ رىىْ ربزىٌ هًٍ 125هذد اٌجزبد ادلٕمىٌخ يف 
 هّىد و َزُ روشَف وً ثبَذ ثشلُ اٌظف و اٌوّىد ادلزمبؿوٌن 90 طفىف و 9هًٍ شىً عذوي ِىىْ ِٓ 

. هٕذٖ  

َزُ ٔمً ثُبٔبد اٌمـبم طفب فظف اثزذاءا ِٓ اٌظف األوي، و َزُ ٔمً زلزىَبد وً طف وبِال لجً اإلٔزمبي اىل 
َزُ زبظُض . اٌظف اٌزبيل و٘ىزا اىل أْ َزُ ٔمً اٌمـبم وبِال و َـٍك هًٍ ٘زا اٌمـبم ِٓ اٌجُبٔبد اعُ ئؿبس

األهّذح اٌضالس األوىل ِٓ دلوٍىِبد اٌزؾىُ ثبٌشجىخ ؽُش رىىْ اٌظفىف اٌضالس األوىل ِٓ ٘زٖ األهّذح 
 ثبَذ حيزىٌ 783 هّىد و ٘ى ِب َغبوٌ 87 طفىف يف 9 )سلظظخ دلوٍىِبد ؿجمخ عىشٓ أِب ثبلٍ اإلؿبس 

و َغزخذَ أوي هّىد يف اط ة ئٌ ٌٍزوشف هًٍ األخـبء                   .    هًٍ اٌجُبٔبد اٌيت َشعٍهب ادلغزخذَ
                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


